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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 

ของ 
บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด  (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี ่ 9  เมษายน  2558 

ณ  ห้องบอร์ดรูม 2  ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ ์
เลขที่  60  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

บริษัทฯ มีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 856 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 98,127,390 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันท่ี 3 มีนาคม 2558) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้
ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 35 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จ านวน  63 ราย 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จ านวน 98 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งส้ิน 76,539,442 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38  โดยมี
กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมในการประชุมอีกดังนี้ 

 
1.  กรรมการบริษัทมีจ านวน  9  คน   มีกรรมการเข้ารว่มประชมุ 9 คน  ดังนี ้

 1.1  นายนที  บุญพราหมณ ์  ประธานกรรมการบริษัท 
 1.2  นายสมยศ  เจียมจิรงักร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 1.3  นายสรรพัชญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จดัการ 
 1.4  นายสุเมธ  เตชาชยันิรันดร์            ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 1.5  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม         กรรมการบรษิัท  
 1.6  นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช            กรรมการบรษิัท 
 1.7  นายสมชาย  จองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ 
 1.8  นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์  กรรมการอิสระ 
 1.9  นางมณีรัสมิ์  รัตคาม  กรรมการบรษิัท และเลขานุการบริษัท 
 

  กรรมการบรษิัทท่ีไม่เขา้ร่วมประชมุ : ไม่มี 
  

 2.  ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมาย ที่เขา้ร่วมประชุมมีดงันี ้
 2.1  นางสาววินยี์  ศักดิศ์ศิธร ตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบรษิัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   

 2.2  นายสรรเสริญ  วัฒนจิโรจนก์ุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักงานบริษัท ทศธรรม จ ากดั 
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นายนที  บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้ นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม 
นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู ่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง   ถ้ามคีะแนนเสียง  
  เท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียงเปน็เสียงชีข้าด 

 การออกเสียงลงมตใิดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธ ิ
ออกเสียงลงคะแนน เว้นแตว่าระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ 

 การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นดว้ย และผู้ที่งดออก
เสียง เพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเทา่นั้น และสรุปเป็น
คะแนนที่เห็นดว้ยในแต่ละวาระตอ่ไป และเพื่อความรวดเร็วในการประชุมในบางวาระท่ีอาจต้องรอผลคะแนนจะมี
การด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษทัฯ จะน าคะแนน 
ทีเ่ห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้น มารวบรวมไวเ้พื่อน าไปรวมกับคะแนนของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไม่ได้เริ่มพิจารณา  และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุ
ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชมุตั้งแต่วาระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนน  เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็น
คะแนนบนจอพร้อมกัน 

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม  กรณีมีผู้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
ให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน  

 นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี  ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
ส านักงานกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไป
อย่างโปร่งใส และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน  ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่
ประชุม โดยนางสาววราภรณ์ อังศิรกิุลโชติ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครท่ีจะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
 

       ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และพิจารณา
เสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิ  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษิัทฯ และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระเพิม่เตมิแต่อยา่งใด 
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      ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนนิการตามระเบยีบวาระการประชมุที่ได้บอกกล่าวไวใ้นหนังสือเชญิประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2558  ดงัต่อไปนี ้
       
      ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 1 ไม่มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจุบันมีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นเข้ารว่มประชุมเทา่
เดิมจ านวน 98 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 76,539,442  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชุมวา่  จากการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ได้จัดสง่รายงานการประชุมใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1)  
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่  มีผู้ใดเห็นว่าไมถู่กต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่ 
 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
 
 ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเทา่นั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพือ่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 
 
 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย 76,539,442    เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 งดออกเสียง                 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
 ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 14 ราย คดิเปน็จ านวนหุ้น 629,124 หุ้น  ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมจ านวน 112 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 77,168,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.64 ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการผู้จัดการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมาให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2557 โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี ้
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ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ได้ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยงัผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือ
บอกกล่าวนดัประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) แล้ว ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมผีลการด าเนินงานประกอบดว้ย 
รายได้รวมเป็นจ านวน 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 26.00 โดยบริษัทฯ มีรายไดจ้ากงานให้บริการ
ทดสอบโดยไม่ท าลายและงานตรวจสอบและรับรองเพิม่ขึ้น 

ส าหรับก าไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับ 163.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.73 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ 24.49 และก าไรสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 104.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.76 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 
25.62 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทมีก าไรสูงขึ้นจากปี 2556 เกิดจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การให้บริการที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลงาน (Reliability) ความปลอดภัย (Safety) และคุณภาพ 
(Quality) อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานท่ีได้ทุ่มเทท างานอย่างหนักในปีที่ผ่านมา 
 นอกจากนี้ นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการผู้จัดการ  ได้น าเสนอผลงานในปี 2557 ที่ผ่านมาในรายละเอียดพอสังเขป 
ดังนี้ 
 บริษัทฯ มีรายได้รวมมาจาก 3 บริษัทด้วยกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 1.  บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มีรายได้หลักมาจากการให้บริการทางวิศวกรรมความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 
ส่วนคือ 
      1.1  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) เช่น 

         -  งาน Pipeline ท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 4   
          -  งานก่อสร้าง Module   

           -  งาน Spherical Tank (ระหว่างก่อสร้างถัง ) 
          -  งาน Offshore Platform 
           -  งาน Convection Coil ส่งออกต่างประเทศ  
      1.2  การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and certification)  
           -  งานตรวจถัง Sphere บรรจุก๊าซ LPG ทดสอบตามวาระ รวม 12 ใบ 
          -  งานตรวจหม้อน้ าตาม (Boiler) ตามวาระรวม 10 หน่วย 
           -  งานตรวจถังน้ ามัน รวมกว่า 150 หน่วย 
 2.  บริษัท คิวแอลท ีอินเตอร์เนชั่ลแนล จ ากัด มีรายได้หลักมาจากการให้บริการ ดังนี้ 
      2.1  ให้ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรม 
      2.2  บริการงานด้าน RBI 
 3.  บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด มีรายได้หลักมาจากการให้บริการ ดังนี ้
      3.1  งาน Pipeline ท่อส่งก๊าซ 
      3.2  จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
      3.3  สอบเทียบปริมาตรถังน้ ามัน 

อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  
1.  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อน าไปท าเป็นบัตรค าอักษรเบรลล์ ส่ือการสอนให้กับ

โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและน าส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
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2.  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ช ารุดเสียหาย เพื่อน าไปรีไซเคิลและจ าหน่าย น าไปช่วยเหลือคนพิการโดยรวบรวมและน าส่งแก่สมาคมคน
พิการทางการเคล่ือนไหวสากล 

3.  จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนชื่นอารมณ์ ต าบลหนองชาก จังหวัดชลบุรี 
4.  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพให้สวยงามเนื่อง

ในโอกาสวันรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5.  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท าความสะอาด กวาดถนน บริเวณโดยรอบชุมชน 

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 
6.  บริษัทฯจัดกิจกรรมและบริจาคส่ิงของเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็ก

ก าพร้า ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
7.  บริษัทฯ ได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะอาจารย์

วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8.  ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ าใจ กับกาชาดจังหวัดชลบุรี 
9.  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
 
หลังจากนายสรรพัชญ์  รัตคาม ชีแ้จงจบ ไดเ้ปิดให้ผู้เข้ารว่มประชมุได้ซักถาม   

 นางสาววิภา  สุวณิชย์  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามวา่ จากข้อมูลสรุปทางการเงิน แม้รายได้บริษัท
จะเพิ่มขึ้น แต่พบว่า GROSS PROFIT และ NET PROFIT มีอัตราที่ลดลง  จึงขอสอบถามว่าท าไมอตัราส่วนน้ีจงึลดลง 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม ได้ชี้แจงวา่ สาเหตุที่ท าให้อตัราก าไรลดลงเนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก  
 1)  รายได้ที่บริษัทมีการปรับราคาขึ้นได้น้อยกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่บริษัทให้บริการจะมีลักษณะเป็น
โครงการต่อเนื่อง ท าให้ราคาค่าบริการได้ถูกก าหนดไว้ก่อนล่วหน้าแล้ว ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมก็มีการ
แข่งขันสูงขึ้น คู่แข่งหรือผู้เล่นรายใหม่ๆ เกิดขึ้น ท าให้การปรับราคาของบริษัทเป็นไปได้ค่อนข้างยาก  
 2)  เรื่องต้นทุนในการบริการของบริษัทฯ มาจากค่าแรงเป็นหลัก ต้นทุนส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับพนักงาน ที่ผ่านมาผลกระทบจากการท่ีมกีารปรับขึ้นอัตราเงินเดือนกวา่ 10,000 ถงึ 15,000 บาทต่อเดือน ส าหรับ
พนักงานท่ีจบปริญญาตรี รวมทั้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมากท าให้บริษัทจ าเป็นต้องปรับ
อัตราคา่จา้งพนักงานและผลตอบแทนให้กับพนักงานอยา่งต่อเนือ่งเพื่อรักษาความสามารถในการให้บริการ โดยรักษาทมีงาน
เอาไวก้่อน จะเหน็ได้วา่บริษัทมกีารเพิม่จ านวนคนตลาดกม็ีการเจริญเติบโต ก าไรบริษัทกย็ังใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา ซึง่บริษัทก็
พยายามด าเนินการในเรื่องของการลดค่าใชจ้่ายในส่วนอื่นๆ ที่สามารถท าได้และได้รับผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 
 นางสาววิภา  สุวณชิย ์ ได้สอบถามเพิม่เตมิวา่ ตามที่บริษัทไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชั่น และได้เซ็น MOU แล้ว
นั้น บริษัทฯ มีระยะเวลา หรือขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้ Certificate 
 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน  ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่อตา้น
คอร์รัปชั่น โดยยื่นความจ านงไปเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2557 และได้รับการตอบรับกลับมาแล้ว บริษัทฯ ได้ด าเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วเช่นบริษัทไดด้ าเนินการบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์วา่จะด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว เช่นซัพพลายเออร์ ลูกคา้ และบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้ด าเนนิการภายใต้นโยบายการต่อตา้น
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คอร์รัปชั่นของบริษัท  ขั้นตอนตอ่ไปต้องรอทางด้านเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบเกีย่วกับการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นเข้ามาตรวจสอบวา่ บริษทั
ควรด าเนินการในเรื่องใดเพิม่เติมอีกหรือไม่ โดยเบื้องต้นเมื่อบริษทัฯ ได้รับค าแนะน าในเรื่องใดแล้ว บริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการตาม
ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษทัฯ คาดวา่น่าได้รับการพิจารณาและได้รับ Certificate ในเร็ววันน้ี และเมื่อบริษัทได้รับ Certificate 
แล้วจะแจง้ให้ทุกท่านับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิอีก เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระน้ี 
  
      ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 3 ไม่มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจุบันมีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นเข้ารว่มประชุมเทา่
เดิมจ านวน 112 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,168,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.64  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
  
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปี 2557 สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน  ของบรษิัทฯ น าเสนองบการเงิน
ประจ าปี 2557 ต่อที่ประชุม 
              นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทฯ แล้ว ดังราย 
ละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จดัส่งไปยงัท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 
 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2557 สรุปสาระส าคญัได้ดังนี ้
 ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงนิ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2557 จ านวน 503.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 
จ านวน 73.40 ล้านบาท การเพิม่ขึ้นของสินทรัพย์รวมในครั้งนี้ โดยส่วนใหญจ่ะมาจากการลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการส่งเสริม BOI อย่างตอ่เนื่อง 
 หน้ีสินรวมปี 2557 จ านวน 86.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 15.89 ล้านบาท เนื่องมาจากมกีารซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณใ์นการท างานเพิ่มมากขึ้น 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 จ านวน 417.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 57.50 ล้านบาท 
 รายได้รวมปี 2557 จ านวน 505.42 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2556 จ านวน 104.29 ล้านบาท  การเพิ่มขึ้นของรายได้มา
จากทกุส่วนงานของบรษิัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 
 ต้นทุนและค่าใช้จา่ยปี  2557  จ านวน  396.89  ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากป ี 2556  จ านวน 81.46 ล้านบาท  การเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนจากการให้บริการ 
 ก าไรสุทธิปี 2557 จ านวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 21.40 ล้านบาท  
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 นางสาววิภา  สุวณิชย์  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายละเอียดลูกหนี้การคา้ในงบการเงิน 
พบว่าบัญชีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจ านวนมาก เกิดมาจากสาเหตุใด และบริษัทฯ มีวิธีการด าเนินการอย่างไรกับลูกหนี้ที่คงค้างเกินกว่า 12 
เดือน  
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 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน  ได้ชี้แจงว่า ส าหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบการเงินปี 
2557 นั้น หากเทียบกับปี 2556 มีจ านวนเพิ่มขึ้น สาเหตุก็มาจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ค่อนข้างมาก จึงมี
การสรุปงานและออก Invoice ค่อนข้างมาก รายการเหล่านี้ก็จะไปแสดงในบัญชีลูกหนีข้องบริษัทฯ เพราะฉะนั้น ลูกหนี้ของบริษัทฯ 
จึงมีจ านวนเพิ่มขึน้ ในส่วนของลูกหน้ีที่คงค้างเกินช าระ ที่แสดงในงบการเงินที่อาจจะเกิน DUE ประมาณ 2.70  ล้านบาท รายการน้ี
มาจากลูกหนี้ติดปัญหาเรื่องการช าระหนี้ แต่ขณะนี้ลูกหนี้ได้น าเงินมาช าระเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา  ในส่วนของ
ลูกหน้ีที่คงค้างเกิน 12 เดือน เป็นลูกหนี้ที่คงค้างงานตั้งแต่ปี 2549 คือ บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ากัด ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินคดี บริษัทฯ ได้ตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกแล้วตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2550 เมื่อคดีความส้ินสุดแล้ว รายการเหล่านี้จะถูก
น ามาบันทึกบัญชีเป็นหน้ีสูญ ขณะนี้บริษัทฯ ก าลังติดตามความคืบหน้าของคดีความอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ อาจมีโอกาสไดรับช าระ
หนี้บางส่วน แต่ยังไม่แน่ว่าลูกหนี้จะมีทรัพย์สินมากพอที่จะช าระให้เจ้าหนี้ทุกรายหรือไม่  เนื่องจากลูกหนี้รายนี้ถูกฟ้องร้องจาก
เจ้าหน้ีอีกหลายรายเช่นกัน  
 นายอัศวิน  ลิขิตทรัพย์  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า  งบลงทุน 70 ล้านบาท จากงบกระแสเงินสดเมื่อปี  2557 น าไปท า
อะไรบ้าง หรือได้ขยายงานอะไรบ้าง 
 นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ได้ชี้แจงว่า  ส าหรับกิจกรรมลงทุนจากงบกระแสเงินสดของบริษัทนั้น ได้แบ่งการใช้เงิน
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง คือบริษัฯ ได้น าเงินไปลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์จากการที่บริษัทได้รับสิทธิการส่งเสริม  BOI ฉบับที่ 4 
เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  อีกส่วนหนึ่งบริษัทได้น าเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายไปลงทุนซื้อกองทุนต่างๆ  ที่ให้
ผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีและอัตราเส่ียงที่ค่อนข้างต่ า 
 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก 
 
  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 
 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย 77,168,566    เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 งดออกเสียง                 0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมัตงิบ
การเงินประจ าปี 2557  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
              ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 25,001 หุ้น  ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุจ านวน 116 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 77,193,567 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 78.67 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปนัผล 
 ประธานฯ ได้ขอให้  นายสรรพัชญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงต่อที่ประชุม 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จัดการ  ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิ โดยในปี 2557 นี้ บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเฉพาะกจิการ จ านวน 96.83 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 1.00 บาท ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมตใิห้เสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ใน
อัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 0.20 บาท ต่อหุ้น เมื่อวนัท่ี 5 กันยายน 2557 คงเหลือ
จ่ายเงินปันผลอีก 0.50 บาท โดยจะจา่ยให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 และปิดสมดุ
ทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพือ่รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันท าการถดัไป คือ วันท่ี 23 เมษายน 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2558 
 ส าหรับอัตราส่วนการจา่ยเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ในปี 2557 นี้ คิดเป็นร้อยละ 70.88 ของก าไรสุทธิ คิดเป็นเงินจา่ยปันผล
ทั้งสิ้น 68,632,992.00 บาท 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 นางสาววิภา  สุวณิชย ์  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทจะจา่ยปันผลในงวด 6 เดอืนหลังนี ้
0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 34 ล้านบาท ในงบการเงินบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28 ล้านบาท บริษัทมี
เงินเพยีงพอจะจา่ยโดยที่ไมต่้องไปขอ OD มาหรือไม่  
 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จดัการแผนกบัญชีและการเงิน  ได้ชี้แจงวา่ รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดที่
แสดงในงบการเงินน้ันหมายถึงเงนิสดที่มีอยู่ในบัญชีเทา่นั้น บริษัทยังมีเงินอีกจ านวนหน่ึงซึง่ซื้อกองทุนไว้ โดยบางกองทุนจะ
สามารถซื้อ-ขายได้ทกุวัน อีกทัง้ยังมเีงินสดจากการรับช าระหนี้จากลูกหน้ีเขา้มาอยา่งต่อเนื่อง ทางแผนกบัญชีและการเงินมีการ
วางแผนการเกี่ยวกับการเงินเหล่านี้เอาไว้แล้ว ขณะนี้บริษัทมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 100 ล้านบาท จงึ
เพียงพอกับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 
 นางสาววิภา  สุวณิชย์ ได้สอบถามเพิม่เตมิวา่ หากบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องใช้เงิน กรณีตอ้งขายกองทุนจะมีผลให้เกิด
การขาดทุนได้บ้างหรือไม่ 
 นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ได้ชี้แจงวา่ บริษัทฯ มีการตดิตามความเคลื่อนไหวของกองทุนอยา่งใกลช้ิด หากบริษัทฯ 
พบว่า ความเส่ียงของกองทุนมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ ก็จะเปล่ียนการลงทุนในกองทุนที่มีความเส่ียงต่ า ซึง่โดยปกติแล้วบริษัทฯ 
จะลงทุนในกองทุนที่ทริสเรทติง้ ได้จัดอันดับเครดติไว้ที่ AAA+ จึงเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการขาดทุนจากกองทุน 
                 และไมม่ีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก 
 
 ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเทา่นั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 
 
 



 
 

หน้า 9 ของ 16 
 

 
 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย 77,193,567    เสียง   คิดเป็นร้อยละ       100.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม 
 งดออกเสียง                 0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุัติใหจ้่ายเงิน
ปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาทตอ่หุ้น เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2557  
คงเหลือจา่ยเงินปันผลอีก 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 และปดิ
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2551) ในวันท าการถัดไป คือ วันท่ี 23 เมษายน 2558 และก าหนดจา่ยเงินปันผลใน
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
 
 ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 5 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเปน็จ านวนหุ้น 3,933,022 หุ้น  ปจัจุบันมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุจ านวน 120 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 81,126,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.67 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์  ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมวา่  ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณาเป็น
การล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไมม่ผู้ีถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อยา่งใด 
 ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครั้งนีม้ีกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
   1)  นายนที  บุญพราหมณ ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
   2)  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม         กรรมการบริษัท 
   3)  นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช            กรรมการบรษิัท 
 โดยการพิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นว่า  นายนที  บุญพราหมณ,์ นายสมชาญ  
ลัพธิกุลธรรม  และนางสาวรัชนวีรรณ รวิรัช  เป็นผู้มีคุณสมบตัคิรบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มคีวามรู้ความสามารถ รวมถงึประสบการณ์ในธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ จึง
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมพจิารณาเลือกตั้ง นายนที บุญพราหมณ,์ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนางสาวรัชนวีรรณ รวิรัช กลับเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 และเนื่องจากในวาระน้ี นายนท ี บุญพราหมณ์  ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เป็นบุคคลซึง่เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ดังนั้นที่ประชมุจึงขอมอบหมายให้ นายสมยศ  เจียมจิรงักร  ประธานกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมในวาระน้ี   
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 นายสมยศ เจียมจิรังกร ได้ท าหน้าที่ประธานแทน และสอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ นโยบายของบริษัทในการเลือกประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
กรรมการอิสระ มวีาระต่อเนื่องไดก้ี่ปี  
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงวา่ การท่ีบริษัทก าหนดวาระของกรรมการอิสระว่าควรก าหนดวาระ
ในการด ารงต าแหน่งได้กี่ปีน้ัน เป็นเรื่องที่บริษัทกก็ าลังพจิารณาอยู่ เพียงแต่วา่ยังไมใ่ชใ่นเวลานี้ เนื่องจากด าเนินธุรกจิของบริษทั
ยังต้องการความต่อเนื่องและการก ากับงาน โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รายย่อยเป็นหลัก ซึ่งในการประชมุแต่ละครั้งกรรมการท้ังสามท่านได้ท าหน้าที่อยา่งเต็มที่ จงึขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาดว้ย  
                 และไมม่ีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก 
 

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบุคคล 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มี
การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มคีวามโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จงึขอให้ผู้ถือหุ้นทุก
ราย ทั้งที่เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการทีละท่าน โดยเจา้หน้าที่จะขอเก็บบตัรลงคะแนน
ทีละท่าน โดยมีส านักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเป็น
รายบุคคล โดยใช้บตัรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทีละทา่น   
 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
 1. นายนที  บุญพราหมณ ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 เห็นด้วย 81,111,984    เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.98    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย         14,605    เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.02    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 งดออกเสียง                    0    เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 
 2. นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม  กรรมการบริษัท 
 เห็นด้วย 81,112,089    เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.98    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 งดออกเสียง          14,500    เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.02    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 
 3. นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช    กรรมการบริษัท 
 เห็นด้วย 81,112,089    เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.98    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 งดออกเสียง          14,500     เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.02    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
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มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ให้ นายนท ี 
บุญพราหมณ,์ นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม  และนางสาวรชันีวรรณ  รวิรัช  กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามที่
ประธานฯ เสนอ 
 
 ดังนั้น  คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบดว้ย 
 1)  นายนที  บุญพราหมณ ์    
 2)  นายสมยศ  เจียมจิรังกร    
 3)  นายสรรพัชญ์  รัตคาม    
 4)  นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์        
 5)  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม           
 6)  นางสาวรชันีวรรณ  รวิรัช                      
 7)  นายสมชาย  จองศิรเิลิศ     
 8)  นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์   
 9)  นางมณีรัสมิ ์ รัตคาม  
 
              ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 6 ไดม้ีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 7 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้น 68 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
เข้าร่วมประชมุจ านวน 127 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 81,126,657 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 82.67 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  
  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวา่ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนและโบนัสกรรมการประจ าปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับที่จา่ยในปี 
2557 ดังนี ้

1)  อัตราค่าเบี้ยประชมุ    จ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมดังนี้ 
 ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 15,000.- บาท  

โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 180,000.-  บาท 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 12,000.- บาท  

โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 144,000.- บาท 
 กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 10,000.- บาท/คน     
  โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 120,000.- บาท/คน 
 กรรมการอื่น ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 10,000.- บาท/คน  
  โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 120,000.- บาท/คน 
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2)  ค่าโบนัสกรรมการ  จ่ายให้แก่กรรมการในจ านวนไมเ่กินร้อยละ 3 ของจ านวนเงินปันผลจ่ายในปี 2558 โดยมีโบนัส
รวมปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดจ านวนท่ีจะจ่ายให้แกก่รรมการแต่ละคนต่อไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวัสดกิารท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน หรือลูกจ้างของบรษิัทฯ 

ค่าตอบแทนทีเ่สนอน้ี จะเริ่มใช้ตัง้แต่วันท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนที่
จ่ายทัง้ส้ิน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การพิจารณาอนุมตัิในวาระน้ี ตอ้งมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ารว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเทา่นั้น โดยใหย้กมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไปหักออกจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย 81,126,657    เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

                        งดออกเสียง                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน มีมติอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
              ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 7 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพิม่ 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 111 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุจ านวน 130 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 81,126,768 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 82.67 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสมยศ  เจียมจิรังกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชี้แจงต่อที่ประชมุ 
นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงตอ่ที่ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแตง่ตัง้ นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าป ี
2558 ทั้งนี้ ก าหนดคา่ตอบแทนไม่เกิน 875,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท 
             ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 
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ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้ารว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียงเทา่นั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพือ่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เขา้ร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย 81,126,768    เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 ไม่เห็นด้วย                  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

                        งดออกเสียง                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติแตง่ตัง้นางสุวิมล 
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ 
นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 875,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอ 
 
              ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 8 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพิม่ 14 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 6,405 หุน้ ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุจ านวน 144 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 81,133,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.68 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด   
 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้ชี้แจงวา่ ด้วยในวาระน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเตมิแต่อยา่งใด ตามที่นางภัทธาวรรณ  
ไชยพิมพ์ ได้ชีแ้จงไปเมื่อตอนตน้แล้วนั้น ดังนั้น ในวาระน้ีจงึไม่มีการพิจารณาลงมติ ประธานฯได้ขอให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม  
กรรมการผู้จดัการ น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถงึ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2558  

นายสรรพัชญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2558 บริษัทฯ มีทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนี ้

1. บริษัทฯตัง้เปา้หมายการเติบโต ร้อยละ 5 เนื่องจากราคาน้ ามนัลดลงไม่สามารถตั้งเป้าไดม้ากนัก โดยในปีนีจ้ะมีการ
เติบโตในบรษิัทย่อยมากกวา่บริษัทแม่ 

2. บริษัทฯจะเน้นเรื่องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองคก์ร (ลดการลาออก) รวมทั้งส่งเสริมการสร้างทักษะในการท างาน
ให้กับพนักงานอยา่งต่อเนื่อง 

3. บริษัทฯจะคงด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับชมุชนและส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น (ความรับผิดชอบทาง
สังคม) 

4. บริษัทฯจะลงทุนในเครื่องมือและขยายบริการเพิม่เตมิในตลาดลูกค้ารายเกา่ อาทิ ลงทุนซื้อเครือ่งมือเพื่อสิทธิทางภาษ ี
(BOI Phase II III IIII)  
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5. บริษัทฯ จะพิจารณาการน าโปรแกรมส าเรจ็รูปมาใชด้ าเนินงานมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น  
 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
นายสิทธิโชค  บุญวณชิย์  ผู้ถือหุน้ ได้สอบถามวา่  
1.  ความเส่ียงในการท างานในทางเทคนิคที่ยงัไม่เคยเกิดขึ้น บริษัทฯ เป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด และเคยมีกรณีศกึษา

หรือไม่ หากเกดิกรณีเช่นน้ี บริษทัจะมีแผนรับมืออยา่งไร  ซึ่งอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท 
2. การเติบโตของบริษัท ขณะนีบ้ริษัทได้พิจารณาธุรกจิตัวไหนท่ีเกีย่วข้องอยู่หรือไม่ บริษัทมคีวามช านาญพอท่ีจะท าดา้น

นั้นได้หรือไม่ และบริษัทต้องการจะท าหรือไม่ และจ าเป็นต้องหาพาร์ตเนอร์ที่จะไปร่วมในธุรกจินัน้ เพื่อการเติบโตของบริษัทใน
อนาคตหรือไม ่

3.  งานวจิัยตา่งๆ จากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หรือโครงงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร ์งานวจิัยตา่งๆ ที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยเหล่านี้ สามารถน ามาใช้กบับริษัทได้มากน้อยเพยีงใด แล้ว
ที่เคยไปจา้งวิจัย แล้วเอาผลวิจัยนั้นมาใช้มีหรือไม ่

4.  ปัจจุบันนีก้ารผลิตบัณฑติของมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่ตรงกับสเปคงานของบริษัทหรือไม่อยา่งไร  
 
นายสรรพัชญ์  รัตคาม ได้ชี้แจงวา่   
1.  ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหลายรูปแบบ เชน่ ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน ความเส่ียงจากการใช้

สารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันและมีการซักซ้อมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
เช่น เมื่อบริษัทรับงานท า Module ใหก้ับลูกค้า ซึ่งขนาดงานค่อนข้างใหญ่  ลูกค้าจ าเป็นต้องให้บริษัทน าเสนอแผนการหรือขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อป้องกันความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงจากการใช้สารกัมมันตภาพรังสี ความเส่ียงจากการตกนั่งร้าน รวมถึงความ
เส่ียงจากการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ นอกจากฝ่ายปฏิบัติการแล้ว บริษัทยังมีหน่วยงานความปลอดภัยท าหน้าที่ก ากับและตรวจงาน
เป็นระยะๆ ส่วนความเส่ียงจากการใช้รถ บริษัทมีการป้องกันโดยติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็วในการใช้รถของพนักงาน 
ส าหรับความเส่ียงที่มีระดับสูงคือ ความเส่ียงจากการรับรองผลงาน ซึ่งบริษัทได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการตรวจทาน
และสุ่มตรวจโดยหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลา 24-25 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดความเส่ียงจากการรับรองผลงาน 

2. การขยายธุรกจิ บริษัทพิจารณาในหลายมิติไมว่่าจะเป็นการขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คียงหรืออุตสาหกรรม
ที่ท าอยู่ ซึง่พบวา่ยงัไม่มีความน่าสนใจเทา่ที่ควร บริษัทฯ มองวา่การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโต
ได้ หากมีกฎหมายบังคับใช้อยา่งจรงิจงั รวมทั้งหากหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้องใส่ใจและก ากบัให้มีงานตรวจสอบรับรองอยา่ง
ถูกต้อง ก็จะช่วยสนับสนุนโอกาสในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเช่นกัน 

3.  งานวจิัย บริษัทได้ท างานวิจยัร่วมกับจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยบริษัทสนับสนุนงานวจิัยเครือ่งมืออุปกรณช์ิ้นหนึ่ง 
และพยายามจะน าเทคโนโลยีบางอย่างที่ร่วมกันพัฒนามาใช้ในอตุสาหกรรมของบริษัทเพื่อเป็นการลดค่าใช้จา่ย 

4. การศึกษา ปัจจุบันบัณฑิตทีจ่บการศกึษาอาจจะมีคุณสมบตัหิรือมีประสิทธภิาพไม่ตรงตามความต้องการของบริษัท 
ซึ่งบริษัทไดด้ าเนินการในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบและรับรอง และงานทดสอบโดยไม่ท าลายไปสู่
ระดับการศกึษา โดยบริษัทฯ ไดเ้ข้าไปให้ความรู้แก่นักศึกษาตามวทิยาลัยตา่งๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ ท า
ให้การเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานกับบรษิัทมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการลดคา่ใช้จา่ยในการพัฒนาคน 

นายอัศวิน  ลิขิตทรัพย์  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า  โครงสร้างของบริษัท กับบริษัทย่อย คือ บริษัท ควิแอลที อินเตอรเ์นชั่ล
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แนล จ ากัด และบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด มีโครงสร้างการถือหุ้นอยา่งไร ท าไมไม่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ได้ชีแ้จงว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี หน้าที่ 7 ซึ่งบริษัทถือ

หุ้นใน บริษัท คิวแอลท ีอินเตอร์เนชั่ลแนล จ ากัด 99.99% และบริษัท ควอลลีเทค เมยีนมาร์ จ ากดั 50.99% ส่วนสถานที่ตัง้ของ
บริษัทย่อยทั้งสองแห่งอยู่ที่เดยีวกับบริษัทใหญ ่ 

นายวชัระ  ไชยแก้ว ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามวา่ บริษัทฯ มีพนักงานที่ท างานร่วมกับบรษิัทเกินกวา่ 10 ปี หรือไม่ พนักงานท่ี
ลาออกเกดิจากสาเหตใุด และอัตราการ turnover เป็นอย่างไร 

นายสรรพัชญ์  รัตคาม ได้ชี้แจงวา่  บริษัทมีพนักงานเข้า – ออกอยู่ในระดับหน่ึง ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมาเกิดผลกระทบจาก
การปรับอัตราค่าจ้างของรฐับาล ท าให้บริษัทมีการ turnover ของพนักงานสูงมาก โดยบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมองเรื่องค่าจ้างเป็นเรื่อง
เล็กน้อย กจ็ะถือโอกาสปรับขึน้คา่จ้างทันที ขณะที่บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถปรับค่าจ้างได้ในทันที ท าให้เกดิความแตกต่างกับบริษัทฯ 
พยายามปรับคา่จา้งเพื่อไม่ใหเ้กดิความแตกตา่งมากนกั และเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานเห็นว่าบริษัทน่าอยู่ เป็นแหล่งที่
เลือกมาสมัครงานเป็นล าดับแรก มากกว่าเป็นระดับ Option ซึ่งบริษัทด าเนินการมาแล้วหลายปี ประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง
เพียงแต่ยงัไม่ถึง 100% และพบวา่อัตราการ turnover ของพนักงานท่ีท างานในระดับ 6-9 เดือนขึ้นไปมีอัตราทีล่ดลงมาก  

นายยงยศ  ไทยเจริญ  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั บริษัทใหญ่ถอืหุ้นอยู่ 50.99% ส่วน 
Parami Energy Co., Ltd. ถือหุ้นอยู่ 49.01 ไม่ทราบว่า Parami Energy Co., Ltd. กับ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่ และในอนาคตถ้าจะมีการตั้งบริษัทอกีจะมีรูปแบบการถือหุน้แบบน้ีหรือไม่ 

นายสรรพัชญ์  รัตคาม ได้ชี้แจงวา่  บริษัท ควอลลีเทค เมยีนมาร์ จ ากดั จดัตั้งมา 3 ปี เหตุที่บริษัทไปท าธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์ เพราะมีแหล่ง OIL & GAS ในประเทศค่อนขา้งมาก ซึ่งการท่ีจะไปตั้งบรษิัทในประเทศเมียนมารใ์นเวลานั้นกฎหมาย
ต่างๆยังไม่รองรับ การมีพาร์ตเนอร์ช่วยบุกเบิกนา่จะดีกวา่ หากบริษัทด าเนินการเอง 100% อาจจะต้องเผชิญกับการแขง่ขันและ
ปัญหาบางอย่างในประเทศเมียนมาร ์จึงเลือกด าเนินการโดยมีพารต์เนอร์ที่ดีและน่าไวว้างใจมาร่วมทุนกัน และเติบโตไปดว้ยกัน  

นายสิทธิโชค  บุญวณชิย์  ผู้ถือหุน้ ได้สอบถามวา่ เหตใุดบริษัทจึงเลือกพาร์ตเนอร์รายนี ้
นายสรรพัชญ์ รัตคาม ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากพาร์ตเนอร์รายนี้เป็นผู้กว้างขวางและมีหลักแหล่งที่ท างานที่แน่นอนใน

ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งพาร์ตเนอร์รายนี้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว คือ จัดขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ ามัน
ให้กับรัฐวิสาหกิจในประเทศเมียนมาร์ และมีธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องอีกมากมาย   

นางสาววิภา  สุวณชิย ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามวา่  กรณทีีบ่ริษัทขยายธรุกิจใหม่ๆ  หรือมองหา
โอกาสใหม่ๆ บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ 

นายสรรพัชญ์  รัตคาม ได้ชี้แจงวา่  บริษัทยังไมม่ีแผนจะเพิม่ทุนเพียงแต่พยายามมองหาโอกาสทางธุรกจิอยูเ่สมอ  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  หรือแสดงความคิดเห็น 

  
ประธานฯ ที่ประชุมได้ขออนุญาตปิดประชุม โดยกลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามารว่มในการประชุม รวมถงึค าติ

ชมและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจะน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชมุครั้งต่อไป 
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ปิดประชุมเวลา 15.17  น. 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………ประธานท่ีประชุม 
                    (นายนที  บุญพราหมณ)์ 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………เลขานุการคณะกรรมการ 
                 (นางมณีรัสมิ์  รัตคาม)        และผู้บันทึกการประชุม 
 


