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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
ณ โรงแรมดิเอมเมอรั ลด์ ชัน้ 3 ห้ องมรกต
เลขที่ 99/1 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.
บริ ษัทฯ มีจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดจ
้
านวน 946 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 8 มีนาคม 2560) ในการประชุมครัง้ นี ้ มี
ผู้ถือหุ้นเข้ ามาร่วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 29 ราย และมีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน จานวน 46 ราย
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทน จานวน 75 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,432,479
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.57 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 38 แล้ ว และ
ยังคงเปิ ดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครัง้ นี ้ได้ มีกรรมการบริ ษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการ
เงินเข้ าร่วมในการประชุม ดังนี ้
1. กรรมการบริ ษัทมีจานวน 9 คน มีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 9 คน ดังนี ้
1.1 นายนที บุญพราหมณ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1.2 นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.3 นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
1.4 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
1.5 นายสมชาญ ลัพธิกลุ ธรรม
กรรมการ
1.6 นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.7 นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1.8 นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1.9 นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการ/เลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริษัทที่ไม่เข้ าร่วมประชุม : ไม่มี
2. ผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ คือ
2.1 นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
2.2 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การฝ่ ายอานวยการและผู้จดั การแผนกบัญชีและ
การเงิน
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3. ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้ าร่วมประชุมมีดงั นี ้
3.1 นางสาววินยี ์ ศักดิศ์ ศิธร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
3.2 นายสรรเสริ ญ วัฒนจิโรจน์กลุ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด
3.3 นายโชษิ ต เดชวนิชยนุมตั ิ และนายฐิ ติภทั ร์ เจริ ญชัย ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท หลักทรัพย์
นายนที บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้ กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุม และ
เปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้ นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุม
ทราบ
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้น ซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมรับทราบโดยทัว่ กัน ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
 การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่วาระดังต่อไปนี ้
- วาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 เรื่ องพิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผ้ คู ดั ค้ านเกินกว่า 10% ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 11 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผ้ บู ริ หารและ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) โดยจะต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
 การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้ วย และผู้ที่งดออก
เสียง เพื่อนาไปหักออกจากจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านัน้ และสรุ ปเป็ น
คะแนนที่เห็นด้ วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้ นวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
จะเก็บใบลงคะแนนทังหมด
้
ตามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็ วในการประชุมในบางวาระที่อาจต้ องรอ
ผลคะแนนจะมีการดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน
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 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนและได้ ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้ า โดยบริ ษัทฯ จะนาคะแนน
ที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้ เพื่อนาไปรวมกับคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้ เริ่ มแล้ ว ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสีย ง
ลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มพิจารณา และบริ ษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม
ระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตังแต่
้ วาระที่ได้ ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
 เพื่อให้ การนับคะแนนเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะนับคะแนนด้ วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผล
คะแนนบนจอพร้ อมกัน
 ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ รับบัตรลงคะแนนตังแต่
้ ลงทะเบียนเข้ าประชุม กรณีมีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ
ให้ ทา่ นยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 นอกจากนี ้ เพื่ อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติที่ ดี ในการประชุม ผู้ถือหุ้นของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ได้ มอบหมายให้
บริ ษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด ทาหน้ าที่ดแู ลการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และ
ประธานฯ ได้ เชิ ญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนาย
ไพศาล เพียรใจ ผู้ถือหุ้น ได้ อาสาสมัครที่จะเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ และพิจารณา
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ และไม่มีการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้ บอกกล่าวไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2560
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 50,200 หุ้น ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมจานวน 76 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,482,679 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.62 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มา
ด้ วย 1)
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดเห็นว่าไม่ถกู ต้ อง หรื อขอแก้ ไขในประเด็นใดหรื อไม่
ไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไข
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ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื อ งด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 78,482,679 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯ นาเสนอ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 2 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 76 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,482,679 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่
ผ่านมาให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี ้
ในรอบปี 2559 บริ ษัทฯ และพนักงานทุกท่านตระหนักถึงความโปร่ งใส และให้ ความสาคัญในการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการแก้ ปัญหานี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการอย่างจริ งจังจนทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประกาศนียบัตรให้ เป็ น
บริ ษัทผู้ผา่ นกระบวนการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC)
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจัด ตัง้ “คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน” ขึ น้ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ช่ ว ย
คณะกรรมการบริ ษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่บริ หารสูงสุดขององค์ กร เพื่อให้ เกิดความ
โปร่ งใส เป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 2 ท่านและ กรรมการบริ หาร
1 ท่าน
อีกทัง้ บริ ษั ทฯ ยังได้ รับรางวัลในงาน Set Awards 2016 ที่จัด โดยตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทยโดยเป็ นการ
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของปี 2558 และจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารทาให้ ได้ รับรางวัลรวม 3 รางวัล คือ รางวัลบริ ษัทจด
ทะเบี ย นด้ านผลการด าเนิ น งานดี เ ด่ น (Outstanding Company Performance Awards) รางวั ล ผู้ บริ ห ารสู ง สุ ด ดี เ ด่ น
(Outstanding CEO Awards) และรางวัลผู้บ ริ ห ารสูงสุด ยอดเยี่ ย ม (Best CEO Award) ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด MAI
รวมทัง้ บริ ษัทฯ ได้ มี การจัด ทาหนังสือ “พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็ นสุขศานต์ ” เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ พนักงานและกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัท โดยส่วนหนึง่ ได้ ขอพระราชทานน้ อมเกล้ า
ฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อใช้ ในกิจการโรงเรี ยนพระดาบส
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โรงเรี ยน ตชด. โรงเรี ยนปอเนาะ และโรงเรี ยนในพระราชดาริ เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และร่วมสืบสานพระราชดาริ ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ พบว่าภาวะตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทาลายและการ
ตรวจสอบและรับรองยังคงมีผลสืบเนื่องจากปั ญหาราคาน ้ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดในปี 2558 เริ่ มลดลงประมาณ
ร้ อยละ 10 และลดลงอีกกว่าร้ อยละ 20 ในปี 2559 โดยเฉพาะตลาดด้ านการทดสอบโดยไม่ทาลายที่ลดลงประมาณร้ อยละ 50
และคาดว่าจะยังมีผลต่อเนื่องไปอีกอย่างน้ อย 2 ไตรมาส ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการหลายด้ านเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว อาทิ
เพิ่มชนิดการให้ บริ การใหม่เสริ มธุรกิจเดิมอีก 2 ชนิดบริ การ และเพิ่มงานบริ การในส่วนของการตรวจสอบและรับรองโดยเน้ นกลุม่
ลูกค้ ารายใหญ่ เป็ นต้ น จากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ บริ ษัทฯ ยังคงมีงานรองรับอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ไม่ลดลงไปจากเดิมมากนัก
ต่อจากนันนายโดมเดช
้
ศรี พิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ นาเสนอผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 จานวน 5
ด้ านหลัก คือ
1. ผลประกอบการทางบัญชี
2. ผลการดาเนินงานด้ านลูกค้ า
3. ผลการดาเนินงานด้ านพัฒนาบุคคลากร
4. ผลการดาเนินงานด้ านกระบวนการภายในและการควบคุม
5. ผลการดาเนินงานด้ านการลงทุนและขยายงาน
1) ผลประกอบการทางบัญชี
รายละเอียดของผลประกอบการในรอบปี 2559 ได้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งไปยังท่านผู้ถือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมและได้ เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
โดยในปี 2559 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ควอลลี เทค จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ผ ลการด าเนิ น งานอัน
ประกอบด้ วย รายได้ รวม 449.07 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 12.85 กาไรขันต้
้ นเท่ากับ 121.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 27.36 ของรายได้ ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 30.80 และกาไรสุทธิเท่ากับ 44.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของรายได้
ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 57.04
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ บริษัทฯ มีกาไรลดลงจากปี 2558 เนื่องมาจาก
 ปั จจัยด้ านราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 จนถึง 2559 ทาให้ อตุ สาหกรรมเกิดการชะลอตัว และมี
การยกเลิก หรื อชะลอการลงทุนในโครงงานใหม่
 เนื่องจากปั จจัยด้ านราคาน ้ามันดังที่กล่าวข้ างต้ น ทาให้ ตลาดของการทดสอบโดยไม่ทาลายมีการหดตัว ส่งผลให้
เกิดภาวะการแข่งขันด้ านราคาอย่างรุนแรง บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องปรับลดราคาค่าบริ การบางประเภทเพื่อ
รักษาฐานลูกค้ าหลักไว้
 ต้ นทุนหลักของบริ ษัทฯ คือต้ นทุนด้ านบุคลากร ซึง่ ไม่สามารถปรับลดลงได้ อย่างทันทีตามยอดขาย รวมทังการหด
้
ตัวของตลาด เนื่องจากจะเกิดผลกระทบด้ านการแข่งขันในระยะยาวของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ มีการลงทุนในการให้ บริ การชนิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านเครื่ องมือหรื อเทคโนโลยี รวมทังมี
้ การลงทุน
ก่อสร้ างอาคารสานักงานที่ศรี ราชา ซึง่ บริ ษัทฯ เชื่อว่ามีความจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
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2) ผลการดาเนินงานด้ านลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ าเดิม และปรับฐานของรายได้ โดยเน้ นเรื่ องการรักษาคุณภาพของการ
ให้ บริ การ และความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเพิ่มชนิดการให้ บริ การและการขายในกลุม่ ลูกค้ าปิ โตรเคมี โรงกลัน่ และงาน
ตรวจสอบตามกฎหมายมากขึ ้น เพื่อทดแทนรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ างาน Fabrication และงานโครงการ ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากราคา
น ้ามัน ส่งผลให้ สดั ส่วนของรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวเพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 60 ของรายได้ รวม หรื อคิดเป็ นยอดขายที่เพิม่ ขึ ้น
จานวน 47.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 21.30
3) ผลการดาเนินงานด้ านพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่ องการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างให้ พนักงานเกิดทักษะในการทางานที่
หลากหลาย (Multi skill) โดยในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมาทาให้ มีการทางานทดแทนกันของพนักงานข้ ามหน่วยงานได้ สง่ ผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถรับงานได้ เพิ่มขึ ้น โดยไม่ต้องรับพนักงานเพิ่ม
4) ผลการดาเนินงานด้ านกระบวนการภายในและการควบคุม
 บริ ษัทฯ เน้ นเรื่ องการสร้ างการทางานร่ วมกัน (Synergy) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ มี
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
 บริ ษัทฯ ได้ มีการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้ างความสามารถในการทางานบริ การใหม่หรื อเทคโนโลยีใหม่
เช่น Rope Access หรื อการทา Asset life Assessment เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
5) ผลการดาเนินงานด้ านการลงทุนและขยายงาน
 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการก่อสร้ างอาคารสานักงาน สาขาศรี ราชา ซึง่ มีที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี และเริ่ มเปิ ดให้ มีการดาเนินงานในสาขาดังกล่าวแล้ ว ตังแต่
้ เดือนมกราคม ปี 2560
 เพื่อเป็ นการให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร และเป็ นการ Synergy กับธุรกิจเดิมของบริ ษัทฯ คือการทดสอบ
โดยไม่ทาลาย บริ ษัทฯ ได้ มีการลงทุนด้ านการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา โดยกาหนดวงเงินลงทุนประมาณ 32
ล้ านบาท เป็ นการลงทุนในเครื่ องทดสอบและอุปกรณ์ในการทดสอบ รวมถึงอาคารห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
 นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ออกจากปั จจัยด้ านราคาน ้ามัน ซึง่ มีผลกระทบต่อการ
ให้ บริ การของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จึงได้ หนั มาลงทุนในงานตรวจสอบและทดสอบผลิตผลทางการเกษตร โดยเริ่ มทา
การทดสอบ ตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตร เช่น มันสาปะหลัง และข้ าวโพดก่อนที่จะมีการส่งออก
 ในด้ านการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทฯ ได้ ทาการยกเลิกการดาเนินงานของบริ ษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์
จากัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ จดทะเบียน Qualitech Myanmar Company Limited ใน
ประเทศพม่า เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
เมื่อนายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ นาเสนอจบ ได้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสามารถทาการซักถามข้ อสงสัยและแสดงความเห็น
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ กล่าวชื่นชม และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแสดงความยินดีที่
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลในงาน Set Awards 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง 3 รางวัล นอกจากนี ้ยังได้ กล่าวถึง
ความประทับใจที่บริ ษัทฯ ได้ มอบหนังสือถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า ตามผลประกอบการที่รายงาน
มาพบว่า บริ ษัทฯ มีการจดทะเบียนเลิกบริ ษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด ในประเทศไทย และได้ มีการไปจดทะเบียนใหม่ในพม่า
นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อไม่
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า บริ ษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 และถือหุ้นโดยพาร์ ทเนอร์ ชาวพม่าอีกร้ อยละ 49 ซึ่งเหตุที่ต้องจดทะเบียนจัดตังในประเทศ
้
ไทยขณะนัน้ เนื่องจากกฎหมายในประเทศพม่ายังไม่มีความชัดเจน ซึ่งการรับงานของเอกชนในประเทศพม่าบริ ษัทฯ สามารถรับ
งานได้ โดยตรง ถึงแม้ จะเป็ นบริ ษัทในประเทศไทย แต่ถ้าเป็ นงานของรัฐบาลในประเทศพม่า โดยเฉพาะงานทดสอบท่อก๊ าซที่เป็ นผู้
ว่าจ้ างกึ่งรัฐบาล มีข้อกาหนดว่าจะต้ องรับงานผ่านบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศพม่าเท่านัน้ บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้ องให้ พาร์ ท
เนอร์ ชาวพม่าเป็ นผู้รับงานโดยตรง ซึง่ การรับงานต่างๆ ในประเทศพม่าก็สามารถดาเนินการลุลว่ งไปได้ ด้วยดี และได้ รับความพึง
พอใจจากลูกค้ า แต่บริ ษัทฯ ไม่สามารถที่จะติดตามเงินบางส่วนจากพาร์ ทเนอร์ ชาวพม่าได้ จึงจาเป็ นต้ องยกเลิกการเป็ นผู้ถือหุ้น
ร่ วมกัน และทาการเลิกบริ ษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด ในประเทศไทย ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ ไปจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทใหม่ใน
ประเทศพม่าเมื่อกลางปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 และถือหุ้นโดยพนักงานซึง่ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานอีกร้ อยละ 20
เพื่อรักษาชื่อบริ ษัทเดิมไว้ เนื่องจากมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั อยู่แล้ ว โดยได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการเมื่อต้ นเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา
และได้ ปิดบริ ษัทในประเทศไทยแล้ วเมื่อปลายปี 2559 ที่ผา่ นมา
นางสาวนาวิตรี ทักษณา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจาปี หน้ า 59 หัวข้ อหนี ้สูญ
สงสัยจะสูญ มีเพิ่มขึ ้นทุกปี ไม่ทราบว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดการเรื่ องนี ้อย่างไร
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดั การแผนกบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้รายใหญ่ เพียง 1 ราย ที่ติด
ปั ญหาเรื่ องการชาระหนี ้ แต่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผา่ นมา ลูกหนี ้ได้ ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชาระ
หนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ แล้ ว โดยตกลงผ่อนชาระหนี ้เป็ นระยะเวลา 2 ปี
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิม่ เติมอีก เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี ้
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 115,601 หุ้น ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมจานวน 79 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.74 ของ
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน นาเสนองบการเงินประจาปี
2559 ต่อที่ประชุม
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดั การแผนกบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ปี 2559 จานวน 503.93 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน
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32.60 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม ปี 2559 จานวน 59.96 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 28.30 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริ ษัทใหญ่ ปี 2559 จานวน 443.97 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 3.77 ล้ านบาท
รายได้ รวม ปี 2559 จานวน 449.07 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 66.23 ล้ านบาท
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย ปี 2559 จานวน 399.10 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 8.88 ล้ านบาท
กาไรสุทธิปี 2559 จานวน 44.57 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 59.18 ล้ านบาท
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า ความเห็นของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจาปี หน้ าที่ 67 มีมลู ค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บจานวน 61.74 ล้ านบาท เป็ นงานในส่วนไหน และปั จจุบนั เรี ยก
เก็บเงินได้ หรื อยัง
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดั การแผนกบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บจานวน
61.74 ล้ านบาท เป็ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเสร็ จสิ ้นแล้ ว อยูร่ ะหว่างการรวบรวมข้ อมูล
เพื่อเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า ซึง่ ขณะนี ้ได้ มีการเรี ยกเก็บเงินไปแล้ วจานวนหนึง่ เว้ นแต่บางงานที่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ ส่วนใหญ่จะเป็ นไป
ตามรอบบัญชีการเรี ยกเก็บเงินของลูกค้ า
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้ อความของบริ ษัทสอบบัญชีที่
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี หน้ าที่ 70 ซึง่ มีการใช้ ข้อความว่า “ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั ยะสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั ยะ
สาคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า” ซึง่ ถ้ อยคาดังกล่าวอาจทาให้ ผ้ ทู ี่ได้ อา่ น
เกิดข้ อสงสัยว่า บริ ษัทสอบบัญชีได้ ตรวจสอบพบเรื่ องอะไรของบริ ษัทฯ ที่มีนยั ยะสาคัญ ซึ่งอาจทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย
เนื่องจากแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ มีความไม่โปร่งใส จึงควรปรับข้ อความดังกล่าวให้ ชดั เจนขึ ้น
ประธานฯ น้ อมรับข้ อเสนอแนะดังกล่าว และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจากจานวน
ผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 78,598,280 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 4 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 79 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.74 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2559 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ขอให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ
40 ของกาไรสุทธิ โดยในปี 2559 นี ้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเฉพาะกิจการ จานวน 31.98 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 0.32 บาท ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว 0.10 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือ
จ่าย เงินปั นผลอีก 0.15 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิสว่ นที่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึง่ กาหนดจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทาการถัดไป คือ วันที่ 8
มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2560
สาหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ ในปี 2559 นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 77.06 ของกาไรสุทธิ คิดเป็ นเงินจ่าย
ปั นผลทังสิ
้ ้น 24,642,121.25 บาท โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมาดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

31,977,284.47

91,050,185.69

96,825,287.28

2. กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท : หุ้น)

0.32

0.92

1.00

3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

0.25

0.65

0.70

3.1 เงินปั นผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น)

0.10

0.25

0.20

3.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท : หุ้น)

0.15

0.40

0.50

24,642,121.25

64,069,515.25

68,632,992.00

98,568,485

98,568,485

98,507,790

77.06%

70.37%

70.88%

1. กาไรสุทธิ (บาท)

4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท) **
5. จานวนหุ้นทีจ่ ่ายเงินปั นผล (หุ้น) **
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพือ่ เจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจากจานวน
ผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
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ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 78,598,280 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงิ นปั น ผล ในอัต ราหุ้น ละ 0.25 บาท ซึ่งทางบริ ษั ท ฯ ได้ จ่า ยเงิ นปั น ผลระหว่างกาลไปแล้ ว 0.10 บาทต่อหุ้น เมื่ อ วัน ที่ 7
กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายเงินปั นผลอีก 0.15 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิสว่ นที่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทาการถัดไป คือ
วันที่ 8 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2560
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 5 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 79 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.74 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า เหตุที่วาระนีม้ ีการแยกพิจารณาเป็ น 3 หัวข้ อย่อย เนื่องจากกรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท ฯ มีอยู่ 3 ท่าน และทัง้ 3 ท่าน จะหมดวาระพร้ อมกัน ดังนัน้ เพื่ อให้ เกิ ดความต่อเนื่ องในการทางานของ
คณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบขององค์ กร และเพื่อไม่ให้ กรรมการตรวจสอบหมดวาระพร้ อมกันทัง้ 3 ท่าน
จึงเป็ นเหตุให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ซึง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระได้ ลาออกจากตาแหน่งเพื่อให้ มีการสลับตาแหน่งกัน การพิจารณาแต่งตังจึ
้ งขอนาเสนอเป็ น 3 หัวข้ อย่อย และ
พิจารณาอนุมตั ิพร้ อมกันหลังจากนาเสนอข้ อมูลทัง้ 3 หัวข้ อย่อยแล้ วเสร็ จ เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลต่อไป
วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 3 ท่ าน
นางภัท ธาวรรณ ไชยพิ ม พ์ ชี แ้ จงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น เสนอชื่ อบุค คลเข้ ารั บ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ แต่
อย่างใด
ปั จจุบนั กรรมการของบริ ษัทฯ มีอยูท่ งหมด
ั้
9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ นี ้ มีกรรมการ
ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
3) นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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และบริ ษั ทฯ ได้ รับหนังสือขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการจากนายสมยศ เจี ยมจิ รังกร กรรมการอิสะ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ มีผลในวันที่ 5 เมษายน 2560
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียมีความเห็นว่านายสรรพัชญ์ รัตคาม และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท จึง
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายสรรพั
้
ชญ์ รัตคาม และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่ และเสนอให้ แต่งตังนายสมยศ
้
เจียมจิรังกร เข้ าเป็ นกรรมการแทนนาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ รวมเป็ น 3 ท่าน ซึง่ หากทัง้ 3 ท่าน ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมี
วาระการดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
5.2 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการเพิ่มเติม
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายโดมเดช ศรี พิณเพราะ ได้ เข้ าทางานกับบริ ษัทฯ ใน
ตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การตังแต่
้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ จึงขอเสนอแต่งตังนายโดมเดช
้
ศรี พิณเพราะ เข้ ามาเป็ นกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ ว นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนด เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายโดมเดช
้
ศรี พิณเพราะ เป็ นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน หากนายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ โดยรายละเอียด
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ปรากฏอยูต่ ามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
5.3 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนนายสมยศ เจียมจิรังกร ที่ขอลาออกจากตาแหน่ ง
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสมยศ เจียมจิรังกร ได้ ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ โดยการลาออกจะมีผลในวันที่ 5 เมษายน 2560 นี ้ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียมีความเห็นว่านาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด เป็ นบุคคลผู้ทรง คุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตังนายสุ
้
เมธ เตชาชัยนิรันดร์ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการที่วา่ งแทนนายสมยศ เจียมจิรังกร ที่ลาออก หากนายสุเมธ เตชาชัย
นิรันดร์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเว ลาการดารงตาแหน่งที่
เหลืออยูข่ องนายสมยศ เจียมจิรังกร คือ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ปรากฏ
อยูต่ ามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เหตุผลที่มีการเสนอให้ แต่งตังนายสมยศ
้
เจียมจิรังกร สลับตาแหน่งกันกับนายสุเมธ เตชาชัยนิรันทร์ เนื่องจากบริ ษัทฯ
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มีการปรับโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทฯใหม่ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการตามที
้
่เสนอทังหมด
้
กรรมการของบริ ษัท
จะมี 10 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการเดิมทัง้ 9 ท่าน และกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า การที่นายสมยศ เจียมจิรังกร
ลาออก แล้ วได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ จะยังคงอยูใ่ นตาแหน่งเดิมซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เช่นเดิมด้ วยหรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า นายสมยศ เจียมจิรังกร เมื่อได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ จะยังคงเป็ นกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เช่นเดิม
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ในวาระนี ้จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ส่งเสริ มให้ มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการ
้
มีความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล โดยใช้ บตั รลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน และขอเก็บบัตรลงคะแนนทีละท่าน
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการบริ ษัท
เห็นด้ วย 78,492,780 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.87 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 105,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
2. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม กรรมการบริ ษัท
เห็นด้ วย 78,492,780 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.87 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 105,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

3. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการบริ ษัท
เห็นด้ วย 78,492,675 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.87 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
105 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 105,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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4. นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ กรรมการบริ ษัท
เห็นด้ วย 78,485,280 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.86 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 113,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.14 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
5. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการบริ ษัท
เห็นด้ วย 78,485,280 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.86 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 113,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.14 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นที่เข้ าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตังนายสรร
้
พัชญ์ รัตคาม, นางมณีรัสมิ์ รัตคาม, นายสมยศ เจียมจิรังกร, นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ และนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ
ดังนัน้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ปี 2560 จะประกอบด้ วย
1) นายนที บุญพราหมณ์
2) นายสมยศ เจียมจิรังกร
3) นายสรรพัชญ์ รัตคาม
4) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
5) นายสมชาญ ลัพธิกลุ ธรรม
6) นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
7) นายสมชาย จองศิริเลิศ
8) นายทินกร สีดาสมบูรณ์
9) นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
10) นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
ทังนี
้ ้กรรมการทัง้ 10 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึง่ มีจานวนมากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 6 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 79 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.74 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 6

พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทมี 3 คน คือ
นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่ อ
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ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท จากการที่บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการจัดการภายในองค์กร จึงเห็นควรให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทใหม่ ดังนี ้
“นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราสาคัญของบริ ษัท หรื อ นาย
สรรพัชญ์ รัตคาม หรื อ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช หรื อ นายโดมเดช
ศรี พิณเพราะ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ”
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์ จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 78,492,780 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.87 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 105,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ี ประชุ ม ที่ป ระชุมโดยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มี มติเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 7 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 79 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.74 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 คณะกรรมการได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองอย่าง
ละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้ าที่ค วามรั บผิ ดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมแล้ ว คณะกรรมการจึ ง
พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนและบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560 ดังนี ้
อัตราค่าเบี ้ยประชุม จ่ายให้ แก่กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม โดยกาหนดจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
ดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัท
ได้ รับค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ ละ 16,500 บาท/คน
โดยมีคา่ ตอบแทนรวมปี ละไม่เกิน 198,000 บาท
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กรรมการบริ ษัท

ได้ รับค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ ละ 11,000 บาท/คน
โดยมีคา่ ตอบแทนรวมปี ละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ ละ 13,200 บาท/คน
โดยมีคา่ ตอบแทนรวมปี ละไม่เกิน 158,400 บาท
กรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ ละ 11,000 บาท/คน
โดยมีคา่ ตอบแทนรวมปี ละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ รับค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ ละ 13,200 บาท/คน
โดยมีคา่ ตอบแทนรวมปี ละไม่เกิน 158,400 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ รับค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ ละ 11,000 บาท/คน
โดยมีคา่ ตอบแทนรวมปี ละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริ หารที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานประจาของบริ ษัท
ได้ รับค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน
ค่าบาเหน็จกรรมการ ให้ จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้กาหนดจานวนที่จะจ่ายให้ แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ค่าตอบแทนที่เสนอนี ้ จะเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทน
ที่จ่ายทังสิ
้ ้น เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ ต้ องมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
นางสาวราตรี วิศิษฎ์สรุ วงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่า ค่าบาเหน็จกรรมการ เป็ นค่าตอบแทน
ลักษณะแบบใด
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่า มีลกั ษณะแบบเดียวกับเงินโบนัส
นายประสิทธิ์ ลิมปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่า กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ ที่
จะได้ รับเงินจานวน 10,000 บาท ต่อเดือน มีจานวนกี่ทา่ น
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่า มีจานวน 1 ท่าน
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
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ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 78,492,280 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.87 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 106,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 8 ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 263,558 หุ้น ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมจานวน 80 ราย นับจานวนหุ้ นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.01 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่
จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ) จาก บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 100,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปี 2560
รายการ
ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
360,000
330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
480,000
460,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
45,000
45,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี
20,000
15,000
ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน
20,000
30,000
ค่าสอบทานงบการเงินบริ ษัทย่อยอีก 2 แห่งรายไตรมาส
115,000
60,000
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1,040,000
940,000
ทังนี
้ ้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
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นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี กับค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี มีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนในปี 2560 ลดลงสาเหตุเกิดจากงานของบริษัทฯ ลดลงใช่หรื อไม่
3. ค่าสอบบัญชีรวมที่เพิ่มมา 1 แสนบาท บริ ษัทฯ มีงานอะไรเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ เพราะงานของบริ ษัทย่อยมีไม่มาก
เท่าที่ควร
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ ชี ้แจงว่า
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี เป็ นค่าตรวจสอบของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แต่คา่ ตรวจสอบงบ
การเงินรวมประจาปี จะรวมของบริ ษัทย่อยด้ วย
2. บัตรส่งเสริ ม BOI ของบริ ษัทฯ มีจานวน 5 บัตร บัตรส่งเสริ มที่ 1, 2 และ 3 ได้ หมดอายุลงแล้ ว จึงทาให้ คา่
ตรวจสอบบัตรส่งเสริ ม BOI ลดลง โดยบริ ษัทฯ ได้ เตรียมขอรับการส่งเสริ มการลงทุนบัตรที่ 6 ต่อไปแล้ ว
3. ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้น เป็ นงานที่เพิ่มมาจากบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ตามชนิดบริ การที่เพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัท
ย่อยมีการตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ ้น ส่วนบริ ษัทย่อยที่จดจัดตังในประเทศพม่
้
า ทางบริ ษัทผู้สอบบัญชีจะต้ องนางบ
การเงินในประเทศพม่ามาสอบทาน แล้ วจัดทาเป็ นงบการเงินรวม ซึ่งอาจจะมีข้อจากัดทางด้ านกฎหมาย และต้ องศึกษาข้ อมูล
เพิ่มเติมจึงทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นมา
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 78,748,338 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.86 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย
7,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 106,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตังนางสุ
้
วิ ม ล
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ) หรื อ นาย
นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ) จากบริ ษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 1,040,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 9 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 80 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) จานวน 4,900,000 หน่ วย (สี่ล้านเก้ าแสนหน่ วย) โดยไม่ คิดมูลค่ า
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ (ESOP) เพื่อเสนอขายแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานในครัง้ ที่ 1 ไปก่อนหน้ านี ้ พบว่าโครงการดังกล่าวช่วยเสริ มสร้ างขวัญและ
กาลังใจในการทางานและสร้ างการมีสว่ นร่ วมในกลุม่ พนักงานและผู้บริ หาร จึงถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ที่ตงไว้
ั้
บริ ษัทฯ จึงเห็นควรนาเสนอออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ให้ มีความรู้สกึ ของการมีสว่ นร่ วมในการเป็ นเจ้ าของและความสาเร็ จของบริ ษัทฯ ในระยะยาว และเพื่อสร้ างแรงจูงใจ
ให้ บคุ ลากรดังกล่าวมีความตังใจในการท
้
างานโดยรายละเอียดเบื ้องต้ นของโครงการออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท(ESOP-W2) มีดงั นี ้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิวนั
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะและวิธีการจัดสรร

ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ูบ ริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อย ครั ง้ ที่ 2
(ESOP-W2)
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
: 4,900,000 หน่วย
: 4,900,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)
: วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัทภายหลังจากทีได้ รับ อนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
: ใบสาคัญแสดงสิทธิคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยแต่ละราย ซึง่ จะพิจารณาจากรายชื่อผู้บริ หารและ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
: ไม่คิดมูลค่า
: 7.30 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) (เว้ นแต่จะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด)
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้ นแต่จะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขที่กาหนด)
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2. วันกาหนดการใช้ สิทธิ และระยะเวลาการใช้ สิทธิ
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี ้
- ครัง้ ที่ 1 ใช้ สทิ ธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
กาหนดวันใช้ สทิ ธิ
วันที่ 15 กันยายน 2561
- ครัง้ ที่ 2 ใช้ สิทธิ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
กาหนดวันใช้
สิทธิวนั ที่ 15 มีนาคม 2562
- ครัง้ ที่ 3 ใช้ สิทธิ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
กาหนดวันใช้
สิทธิวนั ที่ 15 กันยายน 2562
- ครัง้ ที่ 4 ใช้ สิทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 100 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
กาหนดวันใช้
สิทธิวนั ที่ 15 มีนาคม 2563
- ครัง้ ที่ 5 สามารถใช้ สทิ ธิได้ ทงหมด
ั้
ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
กาหนดวันใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ ายวันที่ 14 มิถนุ ายน 2563
หมายเหตุ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สิทธิ หรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกาหนดใช้ สิทธิใดๆ สามารถสะสม
เพื่อนาไปใช้ สทิ ธิในวันกาหนดใช้ สทิ ธิถดั ไป ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิ์ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น.
ยกเว้ นกรณีแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ใบสาคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายเป็ นระยะเวลา 15 วันก่อนวันสิ ้นอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทาการใดๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทาการบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธินนั ้ และใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อไม่ถกู ใช้ สทิ ธิในวันกาหนด
ใช้ สิท ธิ ใดๆ สามารถสะสมเพื่ อ น าไปใช้ ในวั น ก าหนดใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ ต่อ ไป ตลอดอายุข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เว้ น แต่ เมื่ อ เป็ น
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้ สทิ ธิอีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
4. วิธีการและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ
4.1 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้
สิทธิ เท่ากับใบสาคัญ แสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ หนึ่งหุ้น เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ นอกจากนี ้ ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ
จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ ยกเว้ นกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีเศษหรื อเป็ นกรณีการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สทิ ธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ เดียวทังจ
้ านวน
4.2 จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ได้ ชาระตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิ ในขณะที่มีการใช้ สิทธิ นนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญ เป็ น
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จานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรา
การใช้ สิทธิแล้ ว ทาให้ มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือ
จากการใช้ สิทธิ ดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยไม่มี
ดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ มารับเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวด้ วยตนเองตามสถานที่
ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
4.3 หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้
ในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบ
แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อ
กฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันใช้
สิทธิ ในแต่ละครัง้ มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และ
บริ ษัทจะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคั ญแสดง
สิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่จะ
ดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้
ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัท
ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนวัตถุประสงค์จะใช้ สทิ ธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัท
จะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
หมายเหตุ : ในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะดาเนินตามข้ อ ข) หรื อ ข้ อ ค) ข้ างต้ น
ในกรณีตามข้ อ ก) และ ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับเงินที่บริ ษัทได้ รับไว้ คืนเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ
และใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งบริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าวคืนด้ วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สิ ทธิ ภายใน 14 วันทา
การนับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ สทิ ธิตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ในกรณี ข้อ ข) ในกรณี ที่บริ ษั ทถือว่ามีการใช้ สิทธิ เพียงบางส่วนคืนให้ ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ มารับใบสาคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนด้ วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าวยังไม่มี
ผลใช้ สทิ ธิตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
4.4 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้
4.5 เมื่อพ้ นวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการ
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ใช้ สทิ ธิที่กาหนดได้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
4.6 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธินนๆ
ั ้ หรื อให้ มารับคืนด้ วยตนเอง โดยบริ ษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบเก่า
4.7 ในกรณี ที่ห้ นุ สามัญ ที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ ตามสิทธิที่มี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่างด้ าว
หรื อนิติบคุ คลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เพราะจะทาให้ การถือหุ้นของคนต่างด้ าวเกินกว่าสัดส่วนที่ระบุในกฎหมายหรื อใน
ข้ อบังคับบริ ษั ท และ/หรื อ ในกรณี ที่ผ้ ู ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ไมสามารถใช้ สิทธิ ได้ เพราะจะทาให้ การถื อหุ้นเกิ นกว่าสัดส่วนที่
กฎหมายกาหนด
4.8 การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หาก
เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้องรับผิดชอบให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและ
บริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไปเว้ นแ ต่
เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
4.9 ในกรณีที่การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษี เงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรื อกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นดังกล่าวต้ องเป็ นผู้รับภ าระค่า
ภาษี ดงั กล่าวทังสิ
้ ้น รวมทังยิ
้ นยอมให้ บริ ษัทมีสทิ ธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
5. รายชื่อผู้บริ หารหรื อพนักงานที่เป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOPW2) และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ไี ด้ รับการจัดสรรในครัง้ นีป้ ระกอบไปด้ วย

1

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

จานวนที่ได้ รับ
จัดสรร
(หน่ วย)
245,000

2

นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

245,000

5.00

3

นายถาวร กิจเจริ ญ

ผู้จดั การฝ่ ายทดสอบโดยไม่ทาลาย

201,000

4.10

4

นายรักชาติ อินทะผิว

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบโรงงาน

200,000

4.08

5

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ

ผู้จดั การฝ่ ายอานวยการ

200,000

4.08

6

นางวิมล แซ่ฟงุ่

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

200,000

4.08

7

นางสุวรรณา เลาหเจริ ญสมบัติ

ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด

200,000

4.08

1,491,000

30.43

ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

รวม
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หมายเหตุ : จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรในครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้น 4,9000,000 หน่วย และไม่มีผ้ บู ริ หาร
รายใดที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
6. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น
6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ จานวน 4,900,000 หน่วย จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ แต่จะก่อให้ เกิดผลกระทบผู้ถือหุ้นต่อเมื่อได้ มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
ขึ ้นอยู่กับราคาใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ และปริ มาณการใช้ สิทธิ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยในกรณี ที่มีการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่จดั สรรให้ แก่ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นทาให้ ราคาหุ้นลดลงไม่เกินร้ อย
ละ 0.95
6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
ที่จดั สรรให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานเพื่อซื ้อหุ้นสามัญที่จดั ไว้ ร องรับจานวน 4,900,000 หุ้น จะมี
ผลทาให้ สว่ นแบ่งกาไรหรื อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้ อยละ 4.74 ของส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิในการ
ออกเสียงเดิม โดยคานวณเปรี ยบเทียบกับจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว จานวน 98,568,485 หุ้น
การให้ ความช่วยเหลือจากบริ ษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน และผู้รับช่วงซื ้อ
หลักทรัพย์
- ไม่มี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษั ทฯ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ูบริ หารและ/หรื อพนักงานของบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 2 จานวน
4,900,000 หน่วย ดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
การพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ ต้ องมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผ้ คู ดั ค้ านเกินกว่า 10%
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า มี Silent period สาหรับ ESOPW2 นี ้หรื อไม่
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ชี ้แจงว่า ไม่มี
นายประสิทธิ์ ลิมปวิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. ผลจากการทาโครงการ ESOP-W1 จานวนเท่าไหร่ คิดเป็ นร้ อยละเท่าไหร่ของหุ้นที่มี และผลเป็ นอย่างไร
2. การทาโครงการ ESOP-W2 ครัง้ นี ้มีจานวนประมาณร้ อยละ 5 ของหุ้นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หากไม่มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิตามงวด
ที่กาหนดไว้ แล้ วเอาไปใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายทีเดียวทังหมด
้
จะมีกระทบผลต่อราคาหุ้นน้ อยมากีเพียงใด
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดั การแผนกบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า
1. โครงการ ESOP-W1 ออกและเสนอขายในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีอยูใ่ นขณะนันเช่
้ นกัน ซึง่ พนักงานที่
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ได้ รับมีประมาณ 81 ราย ปั จจุบนั พนักงานก็ยงั คงอยู่กับบริ ษัทฯ ประมาณร้ อยละ 80 ซึ่งในขณะนันการใช้
้
สิทธิ ESOP-W1 ส่วน
หนึง่ คงเหลือจากการที่พนักงานลาออก ส่วนพนักงานที่คงอยูใ่ ช้ สทิ ธิเกือบทังหมด
้
4,300,000 หน่วย ซึ่งคงเหลือประมาณ 231,150
หุ้น
นายโชษิ ต เดชวนิชยนุมตั ิ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ ชี ้แจงว่า
2. จานวนหุ้นที่ใช้ สทิ ธิ ESOP-W2 มีจานวนเพียงไม่เกินร้ อยละ 5 ของหุ้นที่มีอยูท่ งหมดในปั
ั้
จจุบนั ซึง่ มีจานวนหุ้นไม่
สูงมาก และเป็ นการให้ ทยอยใช้ สิทธิ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัทฯ มากนัก และเหตุที่ให้ มีการกาหนดให้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่เหลือจากการใช้ สิทธิ หรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิ ตามวันกาหนดใช้ สิทธิ สามารถไปใช้ สิทธิในวันกาหนดถัดไป ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ นนั ้ เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดมีความผันผวน ถ้ าราคาตลาดเกิดต่ากว่าราคาใช้ สิทธิ ถ้ าไม่ได้ ใช้ ครัง้ แรก
ควรจะให้ ใช้ ในครัง้ ถัดไปได้ ถ้ าไม่ใช้ สทิ ธิแล้ วไปตัดทิ ้ง จะเป็ นการไปลดสิทธิของพนักงาน
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรั บบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 67,069,308 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 90.89 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย 6,716,385 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 9.10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง 10,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผ้ คู ดั ค้ านเกินกว่า 10% ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ การการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายแก่ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) จานวน 4,900,000 หน่วย (สีล่ ้ านเก้ าแสนหน่วย) โดยไม่คิด
มูลค่า ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 10 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 80 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 103,468,485 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,900,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผ้ บู ริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบริ ษั ท ฯ ครั ้ง ที่ 2 (ESOP-W2) และอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) จานวน 4,900,000 หน่วย ดังที่ได้ กล่าวไว้
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ในวาระที่ 9 บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 4,900,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,900,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 103,468,485 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ 103,468,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผ้ บู ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดเบียน
โดยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ข้ อ4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

103,468,485 บาท

(หนึง่ ร้ อยสามล้ านสีแ่ สนหกหมื่นแปดพันสีร่ ้ อยแปดสิบห้ าบาท)

103,468,485 หุ้น
1 บาท

(หนึง่ ร้ อยสามล้ านสีแ่ สนหกหมื่นแปดพันสีร่ ้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)
(หนึง่ บาท)

103,468,485 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ ร้ อยสามล้ านสีแ่ สนหกหมื่นแปดพันสีร่ ้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการได้ พิ จารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนและแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
การพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 72,231,038 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 91.59 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย 6,630,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 8.41 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง
500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
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จานวน 103,468,485 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผ้ บู ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOPW2) และอนุมัติก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 11 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
เท่าเดิมจานวน 80 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท โดยให้ จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
เพื่อเสนอขายแก่ ผ้ บู ริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2)
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในวาระที่
10 จาเป็ นต้ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผ้ บู ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริ หารมีอานาจ
พิจารณา
1) กาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) โดยไม่คิด
มูลค่า เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น
2) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (ESOPW2) ดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญ าตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ ต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ ยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้ วจึงนาไปหักออกจาก
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จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 72,160,953 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 91.50 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ไม่เห็นด้ วย 6,700,885 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 8.50 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผ้ บู ริ หารและ/
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ด้ วยในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใดตามที่นางภัทธาวรรณ
ไชยพิมพ์ ได้ ชี ้แจงไปเมื่อตอนต้ นแล้ วนัน้ ในวาระนี ้จึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ
ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นาเสนอให้ ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจสาหรับปี 2560
นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริ ษัทฯ มีทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีแผนงานในระยะยาวที่จะมุง่ เน้ นการเป็ นผู้นาด้ านบริ การทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองเพื่อความปลอดภัย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020 ภายใต้ ค่านิยมขององค์กร คือ “ถูกต้ อง ปลอดภัย บริ การฉับไว ใส่ใจลูกค้ า รักษา
คุณภาพ” โดยในส่วนของแผนการดาเนินงานในปี 2560 จะแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1) แผนการดาเนินงานด้ านลูกค้ า
2) แผนการดาเนินงานด้ านพัฒนาบุคลากร
3) แผนการดาเนินงานด้ านกระบวนการภายในและการควบคุม
4) แผนการดาเนินงานด้ านการลงทุนและขยายงาน
1) แผนการดาเนินงานด้ านลูกค้ า
 บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการรักษาและเจาะตลาดกลุม่ ลูกค้ าเดิมเพิ่มขึ ้น ควบคูก่ บั การหาลูกค้ าใหม่ในประเทศ
 บริ ษัทฯ จะดาเนินการตามแผนการขายและการตลาดสาหรับประเภทของการให้ บริ การใหม่ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
งานให้ บริ การทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาและการทดสอบและตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตร
 บริ ษั ทฯ จะก้ าวสู่ความเป็ น Total Solution Provider โดยอาศัยความได้ เปรี ยบที่มี ประเภทการให้ บริ การที่
หลากหลาย เครื่ องมืออุปกรณ์ที่พร้ อมและบุคลากรที่มีความสามารถ
 บริ ษั ทฯ มุ่งเน้ น การให้ บริ การหรื อ การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีความ
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ต้ องการด้ านเทคโนโลยี หรื อประเภทการให้ บริ การที่จะทาให้ ลูกค้ าสามารถทาการทดสอบตรวจสอบได้ อย่าง
รวดเร็ วขึ ้น หรื อลดต้ นทุนโดยรวมของการทดสอบให้ กบั ลูกค้ า
2) แผนการดาเนินงานด้ านพัฒนาบุคลากร
 บริ ษัทฯ จะจัด ทานโยบายด้ านการควบคุมขนาดขององค์ กรให้ มีขนาดที่เหมาะสม (Right Sizing) โดยจะ
ควบคุมจานวนของพนักงาน ด้ วยวิธีใช้ การโอนย้ ายพนักงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก
 บริ ษัทฯ จะดาเนินการตามกลยุทธ์ Staff Mobilization อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมบุคลากรในแต่ละสายงานให้ มี
การทางานข้ ามสายงานและทดแทนกันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ ทักษะของบุคลากรและสร้ างประสิทธิ ภาพ
โดยรวมของบริ ษัทให้ เพิ่มมากขึ ้น
 บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการสร้ างความสามารถในการทางาน (Capability) ของพนักงานในประเภทบริ การใหม่ หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ให้ สอดคล้ องกับแผนการขายและการตลาด
3) แผนการดาเนินงานด้ านกระบวนการภายในและการควบคุม
 บริ ษั ท ฯ จะเร่ งดาเนิ นการเพื่ อให้ ได้ ก ารรั บรอง ISO/IEC17025 หรื อ ระบบการบริ ห ารงานคุณ ภาพ สาหรั บ
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา เพื่อที่จะขยายกลุม่ ลูกค้ าของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบให้ เป็ นไปตาม
แผนการขายและการตลาด
 บริ ษั ทฯ จะนาโปรแกรมการจัดการด้ านต้ นทุน (Project Costing) มาใช้ เพื่ อช่วยในการควบคุม ต้ น ทุนงาน
ให้ บริ การ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
4) แผนการดาเนินงานด้ านการลงทุนและขยายงาน
 บริ ษัทฯ มีแผนที่จะจัดตังบริ
้ ษัทในกลุม่ ประเทศ CLMV อีกหนึง่ บริ ษัทต่อจากประเทศพม่าให้ แล้ วเสร็ จภายในปี
2560 ซึง่ หากบริ ษัทฯ มีรายละเอียดที่ชดั เจนจะนามาชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอีกครัง้
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ใู ดจะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นหรื อไม่
นางสาวราตรี วิศิษฏ์สรุ วงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามว่า แผนทังหมดที
้
่วางไว้ ในแต่ละแผนมีประมาณ
การเป็ นตัวเลขให้ เห็นหรื อไม่ว่ามีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นได้ อย่างไร ถ้ ามีรายได้ เพิ่มขึ ้นจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ ้นไหม จะมีวิกฤตอะไรที่น่า
เป็ นห่วงอีกหรื อไม่
นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า ขณะนี ้อุตสาหกรรมยังอยู่ในภาวะที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวและ
จะเป็ นเช่นนี ้ไปอีกประมาณ 3 ไตรมาส แต่ในช่วงปลายปี 2560 จะมีงานในส่วนของโครงการท่อแก๊ ส ท่อน ้ามัน ที่จะมีการเปิ ด
ประมูล หากบริ ษัทฯ ประมูลงานได้ ผลประกอบการและยอดขายก็จะดีขึ ้น หากไม่ทนั ปลายปี นี ้ คาดว่าประมาณต้ นปี หน้ าจะมี
แนวโน้ มที่ดีขึ ้น
นายประสิทธิ์ ลิมปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษั ทฯ ได้ เพิ่มการทดสอบผลิตผลทาง
การเกษตร เป็ นมันสาปะหลังกับข้ าวโพด อยากทราบว่าก่อนหน้ านี ้งานของบริ ษัทฯ เป็ นการตรวจสอบพวกโลหะวิทยา หากไป
ตรวจสอบผลิตผลด้ านการเกษตรแล้ วจะไปในด้ านใดต่อ ทีจ่ ะสามารถ Generate รายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
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นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า การเพิ่มการทดสอบผลิตผลทางการเกษตรเป็ นการดาเนินการ
ของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ จากงานในส่วนนี ้ประมาณ 30 ล้ านบาท โดย
เริ่ มต้ นจากการตรวจสอบมันสาปะหลังก่อน และเริ่ มมีการตรวจสอบสินค้ าที่สองคือ ข้ าวโพด ซึ่งเป็ นความต้ องการของบริ ษัทฯ ที่
จะขยาย Portfolio ในเรื่ องรายได้ ของบริ ษัทฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน ้ามันหดตัวลงมา 2 ปี แล้ ว สิ่งที่บริ ษัทฯ ทาอยู่ใน
ขณะนี ้ คือการรักษาความสามารถในการให้ บริ การ เพื่อรักษาลูกค้ าหลักซึง่ เป็ นลูกค้ าเก่า แต่ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ ขยายงาน
ไปทางานด้ านอื่นๆ โดยที่ไม่ได้ อยู่ในอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการเปิ ดห้ องปฏิบตั ิการทดสอบเชิงกล ซึ่งถือเป็ นการจัดฐานรายได้
ใหม่ โดยเป้าหมายด้ านรายได้ จะอยู่ที่ 480 ล้ านบาท กาไรคาดว่าจะใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา ตามที่แจ้ งไว้ ว่าบริ ษัทฯ ยังคงได้ รับ
ผลกระทบจากราคาน ้ามันจากอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทาลาย บริ ษัทฯ จึงได้ พยายามเข้ าไปทางานด้ านบริ การตรวจสอบ
และรับรองให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ปิ โตรเคมีหรื อโรงงานที่ยงั ต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และโรงกลัน่ น ้ามันใหญ่ๆ มากขึ ้น เช่น IRPC,
SCG เป็ นต้ น ถึงอย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันก็ไม่ได้ มีผลกระทบต่อบริ ษัทเรารายเดียว แต่กระทบไปทังอุ
้ ตสาหกรรม สิ่งที่บริ ษัทฯ
ดาเนินการขณะนี ้คือ การรักษาลูกค้ าหลักไว้ เพราะบริ ษัทฯ เชื่อว่าหากภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีขึ ้น บริ ษัทฯ จะมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีก็ยงั มีค่แู ข่งอีกหลายราย ซึ่งไม่ได้ เป็ นบริ การแบบผูกขาด มีการ
เสนอราคาและมีการแข่งขันกัน โดยกลยุทธ์ ที่ใช้ สว่ นใหญ่คือการลดราคา บริ ษัทฯ จึงต้ องพิจารณาเรื่ องราคาที่เหมาะสมเพื่อให้
บริ การกับลูกค้ า ทาให้ ผลกาไรในปี 2559 ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากงานการตรวจสอบ
เหล่านี ้มีขึ ้นมีลงไม่ได้ ต่อเนื่องเป็ น Big Project เหมือนงาน Construction ที่มีงานอย่างต่อเนื่อง และจะมีมากในช่วงที่หยุดซ่อม
บารุง อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ก็มีเป้าหมายที่ชดั เจนที่จะสร้ างบริ การใหม่ๆ รวมทังจะขยายงานไปยั
้
งต่างประเทศต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นอีก
ประธานฯ จึงขออนุญาตปิ ดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีเ่ สียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้
นี ้ และจะขอนาคาติชมและข้ อเสนอแนะที่ได้ รับไปปรับปรุงการทางานให้ ดีขึ ้นต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.
ลงชื่อ…………………………………ประธานที่ประชุม
(นายนที บุญพราหมณ์)

ลงชื่อ…………………………………เลขานุการคณะกรรมการ
(นางมณีรัสมิ์ รัตคาม) และผู้บนั ทึกการประชุม
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