
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ 
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

บริษัทฯ มีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 1,117 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 13 มีนาคม 2561) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จ านวน 34 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 42 ราย รวมผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 76 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,827,826 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.87 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 
แล้ว  และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป  โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้ 

 

1.  กรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน   มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
 1.1   นายนที  บุญพราหมณ ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 
 1.2   นายสมยศ  เจียมจริังกร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 1.3   นายสรรพัชญ ์ รัตคาม  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1.4   นายสุเมธ  เตชาชัยนริันดร์            กรรมการ/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1.5   นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ   กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
 1.6   นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม        กรรมการ  
 1.7   นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรชั           กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 1.8   นายสมชาย  จองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 1.9   นายทนิกร  สีดาสมบูรณ ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 1.10 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม  กรรมการ/เลขานุการบริษัท 
 

  กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี 
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 2. ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ  
 2.1  นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ/ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

  

3.  ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 
 3.1  นางสาวสิรินารถ  ค าบุตรดี ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สอบบัญช ีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   

 3.2  นายสรรเสริญ  วัฒนจิโรจน์กุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ ทีเอสท ีจ ากัด 
    

นายนที  บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่
ประชุมทราบ 

นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถอือยู่ โดยนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้ 
- วาระที่ 6  เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- วาระที่ 8  เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่
งดออกเสียง เพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น 
และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะเก็บใบ
ลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม
ในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับ
คะแนน 

 ส าหรับผู้ถือหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนที่เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวม
กับคะแนนของ ผู้ถือหุน้ที่มาประชุมด้วยตนเอง 
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 ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา  และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป 

 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode  ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ
เห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน 

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รบับัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชมุ  กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจา้หน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน  

 นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   
ส านักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ในที่
ประชุมโดยนายรชตะ  อนุวงศ์ภักดีชาติ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
 

        ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่
อย่างใด 
 

       ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนนิการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสอืเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   
 

  ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม  2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 74,600 หุ้น  ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 78 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,902,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
72.95 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
      

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า  มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่ 

หน้า 3 ของ 23 



 
 

  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
 

  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไป
หักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     71,902,426    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
น าเสนอ 
 

               ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 96,000 หุ้น  ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 82 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,998,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
72.94 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ 

 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปต่อที่ประชุม
ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีนโยบายและความมุ่งมั่น ในการยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน โดยน าระบบการ
บริหารและจัดการที่เป็นสากลมาใช้ในการจัดการ  

 โดยเม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001) ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารและจัดการการท างานให้มีความปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  ซึ่งท าให้บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกได้ อีกทั้งยัง
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
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 และเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมติ
อนุกรรมการฯ ครั้งที่ 46-5/2560 ของ สมอ. 

 ในปี 2560 ที่ผ่านมาภาพรวมของอุตสาหกรรมการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับแท่นขุดเจาะเพื่อการผลิตและส่งออกน้ ามันยังอยู่ในระดับที่ต่ า เนื่องจากราคา
น้ ามันที่ยังผันผวนและยังไม่ฟื้นตัว ส่วนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง ยังมีความต้องการใช้บริการอยู ่เพราะเป็นงานที่
ลูกค้าต้องทดสอบและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของการ
เดินเครื่องจักรโรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา  
ส าหรับส่วนงานด้านการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรในปี 2560 ยังมีทิศทางและแนวโน้มที่ดี 

 

 รายละเอียดและกลยุทธ์ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว มีดังนี้ 
 1.  ผลประกอบการทางบัญชี 
 2.  ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
 3.  ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
 4.  ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 

 1)  ผลประกอบการทางบัญชี 
     รายละเอียดผลประกอบการในรอบปี 2560 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่าน

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

     ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงานดังนี้ รายได้
รวม 428.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ก าไรขั้นต้น 100.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.73 
ลดลงร้อยละ 17.23 จากปีที่ผ่านมา และก าไรสุทธิ  26.39  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.20 ลดลงร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

       ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรที่ลดลง นอกเหนือจากภาวะของตลาดและการแข่งขันดังที่ได้กล่าว
ในข้างต้นแล้ว ยังเกิดจากการลงทุนในห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา โดยการให้บริการทดสอบเชิงกลเริ่ม
รับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากข้อก าหนดของการให้บริการดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ก่อน จึงจะให้บริการแก่ลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จึงท าให้ผลการด าเนินงานในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยายังติดลบอยู่  

 2)  ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
     บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้า และหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 

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

          2.2  งานตรวจสอบและทดสอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 เฟสที่ 1 ของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 62 ล้านบาท โดยเริ่มงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560  

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น าเสนอการให้บริการ Rope Access กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มาก
ขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับสัญญาจ้างงานและให้บริการ Rope Access แก่ลูกค้าอยู่หลายโครงการ 

 3)  ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
     บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ด้าน

เทคนิคการทดสอบโดยไม่ท าลายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการท างานของพนักงานในด้านอื่นๆ เพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ๆ เช่น ทักษะด้าน Rope Access และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคโดยการลอกลาย (Replica) เป็นต้น 

 4)  ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ เป็นสมาชิกด้านปฏิบัติการของ Industrial Rope Access Trade 

Association (IRATA) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า การให้บริการของบริษัทฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

 บริษัทฯ มีการจัดการเพื่อควบคุมและลดต้นทุนการให้บริการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน 

 จัดตั้งกลุ่มงานด้านนวัตกรรม เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

 เม่ือนายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชี้แจงจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย และ
แสดงความเห็น   
      นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุน้ ได้สอบถามว่า รายได้ของบรษิัทฯ ที่ลดมาตลอดใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่
จะพลิกกลับขึน้ไปได้มั้ย 
  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่ารายได้ของบริษัทฯ ทีล่ดลงเป็นไปตามภาวะตลาด โดยรายได้หลักของ
บริษัทฯ ทีล่ดลงมาจากอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไมท่ าลาย ลูกค้าหลักจะเกี่ยวกับ Fabrication ของงานแท่นขุดเจาะ 
เป็นตัวหลักที่ก าหนดว่าจะพลกิฟื้นหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันงานแท่นขุดเจาะยังไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยส าคัญ และงานโครงการ
ใหญ่ๆ ยังไม่มี เนื่องจากราคาน้ ามันยังไม่ฟื้นตัว บริษัทลูกค้าจึงยังไม่มีการลงทุน  แตบ่างอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณที่ด ี
คือ มีการเริ่มลงทุนในโรงกลัน่ และปิโตรเคมี รวมถึงโรงไฟฟ้า ในส่วนของงานโครงสร้างโรงงาน สรุปคือปีนีจ้ะดีกว่าปีที่แล้ว 
แต่จะไม่ดเีหมือน 2 - 3 ปีที่ผ่านมา 
 

  เม่ือไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้ 
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  ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 600 หุน้  ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมจ านวน 85 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันทั้งสิน้ 71,999,026 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.04 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  

วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน น าเสนองบการเงิน
ประจ าปี 2560 ต่อที่ประชุม 
               นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2560 จ านวน 505.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 จ านวน 1.90 ล้านบาท  

 หนี้สินรวมปี 2560 จ านวน  55.92 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2559 จ านวน  4.04 ล้านบาท  
 ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ปี 2560 จ านวน 449.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 5.56 

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

ใหญ่มาจากงานทดสอบโดยไม่ท าลาย 
  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2560 จ านวน 399.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 0.05 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิปี 2560 เท่ากับ 26.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 18.18 ล้านบาท 
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีรายได้ลดลง แต่ท าไมค่าใช้จ่ายไม่ลดเลย เม่ือเทียบกัน
แล้ว กลายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
  นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ได้ชี้แจงว่า  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานให้บริการ ต้นทุนส่วน
ใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะลดพนักงาน ยังคงต้องการรักษาพนักงานไว้เพื่อรองรับ
งานในอนาคต ท าให้ส่วนที่รายได้ลดลง ต้นทุนจึงไม่ได้ลดลงด้วย 
  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลกร ไม่
สามารถที่จะปรับลดลงได้ทันที แต่ในทางตรงกันข้ามเรื่องของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับ
พนักงานทุกปีประมาณร้อยละ 3 – 5 ท าให้ต้นทุนจะต้องเพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักในส่วนนี้ จึงได้
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พยายามที่จะจัดขนาดขององค์กรให้เหมาะสม โดยพนักงานที่ลาออกไปจะไม่มีการรับเข้ามาเพิ่ม แต่จะใช้การหมุนเวียน
ของพนักงานภายในเพื่อให้ท างานข้ามหน่วยงาน หากพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพนักงานจะพบว่ามีการลดลง เนื่องจาก
จ านวนพนักงานตอนต้นปี 2560 ยอดรวมของพนักงานอยู่ที่ประมาณ 499 คน แต่ตอนสิ้นปี 2560 จ านวนพนักงานอยู่ที่
ประมาณ 450 คน ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เพิ่มขึ้น เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในบางต าแหน่งที่บริษัทฯ รับเข้ามาเพิ่ม เช่น ต าแหน่งด้านการตลาดและ
การขาย ต าแหน่งพัฒนาธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับงานในอนาคต 
  และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม 
 

   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไป
หักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     71,999,026     เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
งบการเงินประจ าปี 2560  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

             ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  85  ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,999,026 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ ขอให้  นายสรรพชัญ์  รัตคาม  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม  
  นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แถลงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ จ านวน 38.44 ล้านบาท คิดเป็นก าไร
ต่อหุ้น 0.39 บาท  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท  ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาทต่อ
หุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 27 เมษายน 2561 
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  อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของก าไรสุทธิ เป็นเงินจ่ายปันผล
ทั้งสิ้น 34,498,969.75 บาท แสดงข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

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

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

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.35 0.25 0.65 

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

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

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

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

6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 89.75% 77.06% 70.37% 
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 
 

  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยใหย้กมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไป
หักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     71,999,026     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น เม่ือวันที่ 
6  กันยายน 2560  คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.30  บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 
2561 ตามที่เสนอ 
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 ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม  2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 15,801 หุ้น  ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 87 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 72,014,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.06 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

วาระที่ 5    พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด 
 ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครั้งนี้ มี
กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

 1)  นายนที  บุญพราหมณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
 2)  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม        กรรมการ 
 3)  นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรชั                     กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายนที บุญพราหมณ์ ได้ยื่นหนังสือผ่านเลขานุการบริษัทฯ โดย
แสดงความจ านงไม่ประสงค์จะได้รับการคัดเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ 
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 
ท่านคือ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ดังนั้นจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และจะไม่สรรหากรรมการแทน นายนที บุญพราหมณ์ ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี
คณะกรรมการรวม 9 ท่าน  มีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่านตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
  

 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 
          

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตาม
วาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน และขอเก็บบัตรลงคะแนนทีละท่าน     
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  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้  
  1. นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม  กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย     72,014,827    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

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

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง 
นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ 
      ดังนั้น  คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2561 จะประกอบด้วย 
  1)  นายสมยศ  เจียมจิรังกร    
  2)  นายสรรพัชญ์  รัตคาม    
  3)  นายสุเมธ  เตชาชัยนริันดร์        
  4)  นายสมชาญ  ลพัธิกุลธรรม           
  5)  นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรชั                      
  6)  นายสมชาย  จองศิริเลิศ     
  7)  นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์   
  8)  นางมณีรัสมิ ์ รัตคาม  
  9)  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 
   

               ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6  ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  87 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 72,014,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 คณะกรรมการ
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดย
กลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
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โดยรวมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2561 ดังนี้ 
 อัตราค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ปีท่ีน าเสนอ) ปี 2560         

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
16,500 บาท/ครั้ง 
11,000 บาท/ครั้ง 

 
16,500 บาท/ครั้ง 
11,000 บาท/ครั้ง 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
13,200 บาท/ครั้ง 
11,000 บาท/ครั้ง 

 
13,200 บาท/ครั้ง 
11,000 บาท/ครั้ง 

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
13,200 บาท/ครั้ง 
11,000 บาท/ครั้ง 

 
13,200 บาท/ครั้ง 
11,000 บาท/ครั้ง 

4. ค่าบ าเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
5. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารทีไ่ม่ได้เป็น

พนักงานประจ าของบริษัท 
10,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดจ านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน
ที่เสนอนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น 
เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไป
หักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
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  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     72,014,827     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  87 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 72,014,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
             ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอข้อมูลต่อทีป่ระชุม 
             นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง  นางสุวิมล กฤตยา
เกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จาก 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน
ไม่เกิน 1,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (บาท) 

ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 120,000 บาท 360,000 360,000 
ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส @ 15,000 บาท 45,000 45,000 
ค่าบริการสอบบัญชีประจ างวดวันที่ 31 ธันวาคม 480,000 480,000 
ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวมประจ างวดวันที่ 31 ธันวาคม 20,000 20,000 

บริษัทย่อย - บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
     - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 10,000 บาท 

 
30,000 

 
30,000 

บริษัทย่อย - Qualitech Myanmar Company Limited 
     - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 20,000 บาท 
     - ค่าบริการสอบบัญชีประจ างวดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
60,000 
25,000 

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

(บาท) 
ปี 2560 (บาท) 

ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัตติามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 2 ฉบับ @ 10,000 บาท 

 
20,000 

 
20,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,040,000 1,040,000 
 

 ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไป
หักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     72,014,827    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีมติ
แต่งต้ังนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,040,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  87 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 72,014,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 
             นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  21/2560 
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัท
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มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ท าให้ข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ซึ่ง
ก าหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
ข้อที่  35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว
ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว 
ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น 

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา 
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ส านักงานใหญ่หรือส านักงาน
สาขาตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใดตามที่คณะ
กรรม การจะก าหนด  

ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้
เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้ น เป็นการประชุม วิสามัญ เมื่ อใดก็ ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่
บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับข้อที่  38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
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 ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
                การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน

เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาตั้ง 
อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะก าหนด 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไป
หักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     72,014,827    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย                 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง               0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ตามที่เสนอ 
 

วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ  ชี้แจงว่า  ด้วยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใดตามที่  นาง

ภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ได้ชี้แจงไปเมื่อตอนต้นแล้วนั้น ในวาระนี้จึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ  
 ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ น าเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง  ทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2561  
 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 
 คาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายในกลุ่มลูกค้า Fabricator เริ่มมีการฟื้น

ตัวเนื่องจากเริ่มมีการลงทุนในโครงการเพื่อขยายก าลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าในกลุ่มโรง
กลั่น โรงปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯ เริ่มมีงานมากขึ้น คาดว่าจะเริ่ม
ท างานในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ประกอบกับบริษัทฯ เริ่มท างานตรวจสอบและทดสอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้น
ที่ 5 เฟสที่ 1 ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดในส่วนนี้เริ่มฟื้นตัว 
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 ส่วนตลาดของงานตรวจสอบและรับรองโรงงาน เป็นงานที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย หรือตรวจสอบตาม
แผนงานซ่อมบ ารุงรักษาของลูกค้า คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า  เนื่องจากลูกค้า
บางส่วนถึงรอบที่จะท าการบ ารุงรักษาใหญ่ในปีนี้ ประกอบกับมีการประกาศใช้กฎหมายใหมท่ี่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง
ถังน้ ามันออกมา โดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ คาดว่าจะท าให้ตลาดของงานตรวจสอบมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

 

 ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 447 ล้านบาท โดยจะแบ่งแผนการด าเนินงานออกเป็น 4 
ด้าน ดังนี้ 

 1)  แผนการด าเนินงานด้านลูกค้า 
 2)  แผนการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
 3)  แผนการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 
 4)  แผนการด าเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน 

 1)  แผนการด าเนินงานด้านลูกค้า 
   รักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย และขยายบริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 

เนื่องจากยังมีลูกค้าบางกลุ่มที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปให้บริการ ซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มลูกค้า
นี้อยู ่รวมถึงติดตามในเรื่องของโครงการใหม่ๆ เช่น บริษัทฯ จะไปเข้าร่วมประมูลงานในโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 เฟสที่ 2 ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ระยะทางประมาณ 200 
กิโลเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 60 - 70 ล้านบาท คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับงานในส่วนนี้ รวมถึง
งานซ่อมบ ารุงรักษาตามแผนงานของลูกค้า เป็นต้น 

   เพิ่มประเภทของการให้บริการ หรือธุรกิจใหม่ เนื่องจากมีการให้บริการบางประเภทที่ยังต้องพึ่งพา
ผู้รับ เหมารายอื่นอยู่  ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเข้าไปด าเนินการในส่วนนี้ เอง เพื่ อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ One Stop Service  

   เน้นการหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบและทดสอบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า รวมทั้งผลักดันนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหมใ่ห้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ 

   ท าการตลาดงานด้านการทดสอบ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกล
และโลหะวิทยา 

 2)  แผนการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
 รักษาหรือปรับเปลี่ยนขนาดขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาด 
 สรรหาบุคลากรในต าแหน่งหลักให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อรองรับงานในอนาคต 
 ด าเนินการตามโครงการ Succession Plan เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกต าแหน่งงานในบริษัทฯ มีบุคลากรที่

สามารถท างานทดแทนกันได้ เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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               3)  แผนการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 
       บริษัทฯ จะน าเอา Computerization หรือ Digital Technology มาใช้ในการท างาน เพื่อความคล่องตัว 
และเพิ่ม Asset Utilization เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการท างาน เช่น โปรแกรมการจัดการบัญชียอดขาย, โปรแกรม
บริหารจัดการยานพาหนะของบริษัทฯ เป็นต้น 

  4)  แผนการด าเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือ และโปรแกรมการจัดการประมาณ 

28 ล้านบาท เพื่อทดแทนอุปกรณ์และเครื่องมือที่หมดอายุ   

 แผนงานการลงทุนในต่างประเทศ หลังจากที่จดทะเบียนจัดตั้ง Qualitech Myanmar Company 
Limited ในประเทศพม่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะผลักดันธุรกิจในประเทศพม่า โดยใช้บุคลากร 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีจากบริษัทแม่เข้าไปช่วยสนับสนุน  ขณะเดียวกันได้เร่งหาข้อมูลเพื่อเข้าไป
ลงทุนในประเทศอื่นในกลุ่ม CLMV เพิ่มเติม 

 

 เม่ือนายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ น าเสนอข้อมูลจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถาม
ข้อสงสัยและแสดงความเห็น   
 นายเอกชัย  พิพิธเวช  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า  
 1.  คู่แข่งของบริษัทฯ มีอยู่กี่ราย  
 2.  Market Share ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไหร่ และถึงร้อยละ 25 ของอุตสาหกรรมนี้หรือไม่ 
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่า  
 1.  คู่แข่งในอุตสาหกรรมทดสอบแบบไม่ท าลาย ที่เป็นบริษัทรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก รวมกันมีอยู่
ประมาณ 10 บริษัท  
 2.  บริษัทฯ อยู่อันดับท็อป 3 ของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีทั้งบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคิดว่าบริษัทฯ มี Market Share ประมาณร้อยละ 25 ของอุตสาหกรรมนี้ 
 

  นางสาววีณา  กิจเวคิน  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า 
 1.  บริษัทคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชื่อบริษัทอะไร 
 2.  ขอให้ยกตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปทดสอบ เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับอะไร 
 3.  เสนอแนะให้บริษัทฯ ท า VDO การด าเนินงานของบริษัทฯ ว่า มีกระบวนการอย่างไร 
 4.  ที่บอกว่าบริษัทฯ มียานพาหนะอยู่ประมาณ 80 คัน เอาไว้ส าหรับท าอะไรบ้าง 
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  ชี้แจงว่า 

1. บริษัทคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถหาชื่อได้ในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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   2.  นวัตกรรมใหม่ๆ จะเป็นเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อเหล็กของโรงกลั่น และ
อุตสาหกรรมเคมี ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะเข้าไปท าตรงนี้ได้ โดยที่ลูกค้ามีความม่ันใจ มีคู่แข่งที่น้อยรายและจะท าให้
บริษัทฯ มี Margin ที่สูงขึ้น 
 3.  เรื่องการท า VDO การท างานของบริษัทฯ จะน าไปพิจารณาและน าเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพการท างานของบริษัทฯ ผ่านการ Presentation ก่อนเริ่มการประชุม 
 4.  เพื่อใช้ในการเดินทางของพนักงาน และบรรทุกเครื่องมือของบริษัทฯ ในการออกไปรับงานของลูกค้าที่อยู่
กระจายกัน  
 

 นางสาวฐานียะ  เตชะวิภู  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า  
 1.  การที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่ประเทศพม่า มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง 
 2.  ในอนาคตเรื่องการทดสอบ บริษัทฯ จะมีการน าเอา Robot เข้ามาท างานแทนคนหรือไม่ 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ได้ชี้แจงว่า 
 1.  ที่ประเทศพม่า บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Qualitech Mayanmar Company Limited (“QLTM”) เสร็จ 
สิ้นไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 แต่ถ้าย้อนไปเมื่อ 4 – 5 ปีที่แล้ว บริษัทฯ เคยจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด ในประเทศไทยร่วมกับหุ้นส่วนชาวพม่า โดยเข้าไปด าเนินงานใน
ประเทศพม่า ในช่วงนั้นบริษัทก็ด าเนินงานได้ดีในระดับนึง แต่พอผ่านไปได้สักระยะบริษัทก็ติดขัดปัญหาเรื่องการ เงินกับ
หุ้นส่วนจึงต้องแยกทางกัน บริษัทฯ จึงได้ไปจดทะเบียนจัดตั้ง QLTM ในประเทศพม่าเองเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา แต่บังเอิญ
เป็นปีที่ภาวะราคาน้ ามันปรับลดลง ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก การลงทุนในประเทศพม่าเองก็ชะงักงัน งานที่ QLTM คิด
ว่าจะได้ก็เกิดการหยุด ในปีที่ผ่านมาบริษัท QLTM มีงานบางส่วนที่ได้ลงไปด าเนินการในพวกแท่นขุดเจาะที่อยู่ในทะเล
ให้กับบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ในประเทศพม่า ซึ่งถ้าดูในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะ
เห็นว่าน้อยกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเพราะการด าเนินงานของ QLTM ในประเทศพม่ายังขาดทุน เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพนักงานและส านักงาน  โดย QLTM มีเป้าหมายที่จะสร้างชื่อในประเทศพม่าให้เป็นที่
น่าเชื่อถือให้ได้ก่อน เพราะธุรกิจของการให้บริการจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งในประเทศพม่าก็มีคู่แข่งไม่น้อยกว่าใน
ประเทศไทย เช่นมาจากประเทศจีน และประเทศอินเดีย การแข่งขันก็อาจจะรุนแรงมากกว่าในประเทศไทย แต่ก็คาดว่าใน
ปี 2561 บริการของ QLTM ในประเทศพม่าในจะดีขึ้นด้วยเหตุผล 3 ประการด้วยกัน    
 ประการแรก คือ ประเทศพม่าเริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการเอกชนอิสระเป็นผู้น าเข้าแก็ส LPG และ LNG ซึ่งเป็น
สารอันหนึ่งที่เป็นอันตราย ฉะนั้น งานการตรวจสอบเช่นนี้ ก็จะมีมากขึ้น  
 ประการที่สอง คือ การเข้าไปให้บริการของผู้ให้บริการ Platform Oil & Gas ในประเทศพม่า ซึ่ง QLTM ได้เริ่ม
ให้บริการกับบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดี และคงจะมีงาน
เพิ่มเติมอีก รวมทั้งจะมีการน าเสนอเครื่องมือใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เชื่อว่าเม่ือได้มีการน าเอาเครื่องมือใหม่ๆ ไปให้บริการกับ
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ในประเทศพม่า และสามารถท าให้ลูกค้าเห็นผลงานแล้ว บริษัท 
ปิโตรนาส และบริษัทอื่นๆ ก็อาจจะสนใจเช่นกัน  
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 ประการที่สาม คือ ในประเทศพม่ามีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก(Steel Structure) ที่มีมาตรฐานสูงและ
ออกแบบงานป้องกันแผ่นดินไหว ท าให้จะต้องมีการทดสอบแนวเชื่อมโดยไม่ท าลาย ซึ่ง QLTM ก็ได้รับงานในส่วนนี้   
 อีกเหตุผลหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลในปี 2562 และปี 2563 คือ บริษัทในประเทศไทยที่ท า Pressure Vessel บรรจุ
แก็ส LPG มีแผนจะไปลงทุนสร้างโรงงานในประเทศพม่า ซึ่งถ้ามีงานก่อสร้างถัง หรือ Pressure Vessel มากขึ้น บริษัทที่
ไปลงทุนดังกล่าว กับบริษัทฯ เป็นคู่ค้ากันอยู่แล้ว ก็เชื่อว่าบริษัทฯ จะมีงานในประเทศพม่าเพิ่มเติมอีก  
 แต่ถ้ามองในแง่ความเสี่ยง ประเทศพม่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรฮิงญาต่อการลงทุนของต่างประเทศและ 
การเมืองก็มีการเลือกตั้งได้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) มีคุณอองซาน ซูจี  มา แต่ใน
ขณะเดียวกันเรื่องทหารก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปรกติของระบบการเมืองในประเทศพม่า  
 2.  ในปัจจุบันมีการน าเอา Robot มาใช้งานแล้วอย่างเช่น โดรน (Drone) ซึ่งก็คือการขึ้นสู่ที่สูงโดยไม่มีคน 
และมีกล้องที่สามารถขยายการมองเห็นได้เด่นชัดขึ้น โดยในอุตสหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ก็มีการน ามาใช้ 
  
 นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า 
 1.  ผมได้เข้ามาในห้องประชุมตั้งแต่ตอนโหวตในวาระที่ 5 แล้ว หลังจากที่ผมเข้ามาแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเข้ามาอีก 
2 - 3 ท่าน ในวาระที่ 6 และ 7 แต่เห็นเจ้าหน้าที่นับคะแนนยังขานว่าคะแนนอยู่ที่ 72 ล้านเช่นเดิม คิดว่าน่าจะไม่ถูกต้อง 
ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย 
 2.  ในงบก าไร (ขาดทุน) งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 ดีกว่าปี 2559 แต่พอเป็นงบการเงินรวม กลับลดลง 
จึงขอสอบถามว่าบริษัทย่อยบริษัทไหนที่เป็นตัวฉุดให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ออกมาแย่ลง 
 3.  การให้บริการของบริษัทฯ มีแยกออกเป็น 3 ส่วน ถ้าหากว่าแยกออกเป็นรายได้ของแต่ละส่วน คือ การ
ทดสอบโดยไม่ท าลาย, การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ และการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ แต่ละส่วนมีสัดส่วน
รายได้อยู่ที่เท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมด 
 4.  คู่แข่งของบริษัทฯ ที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ 10 บริษัท ถ้านับอันดับ คาดว่าบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ 
 นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์  ได้ชี้แจงว่า  
 1.  ได้มีการตรวจสอบจากเจ้าที่นับคะแนนแล้วแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพิ่มมีการลงมติตั้งแต่ในวาระที่ 5 
ซึ่งในวาระที่ 5 ได้มีการแจ้งแล้วว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย มีจ านวนหุ้นจ านวนประมาณ 15,800 หุ้น ซึ่งจะรวมของ
ท่านผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ส่วนในวาระที่ 6 จะไม่มีการนับเพิ่มเพราะว่าได้มีการนับไปตั้งแต่ในวาระที่ 5 แล้ว ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มีการสอบถามมาและให้บริษัทฯ ได้ชี้แจงเพื่อตรวจสอบข้อมูล   
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ชี้แจงว่า 
 2.  งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ลดลง มาจาก Qualitech Myanmar Company Limited มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุน  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ได้ชี้แจงว่า  
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 3. การทดสอบโดยไม่ท าลาย มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด ส่วนการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพ และการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ มีสัดส่วนรายได้รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด 
 4.  ในเรื่องการจัดล าดับ คิดว่าบริษัทฯ อยู่ในอันดับท็อป 3 ของอุตสาหกรรมนี้ 
 

 นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า กลุ่ม ปตท. จะเริ่มมีการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  จึงอยากทราบว่า กลุ่ม ปตท. เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่ 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ได้ชี้แจงว่า กลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นลูกค้าของบริษัทฯ 
 

 นางสาววีณา  กิจเวคิน  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า นวัตกรรมหรือการลงทุนใหม่ๆ ที่จะท ามีอะไรบ้าง 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ชี้แจงว่า เทคโนโลยีที่บริษัทฯ พยายามจะท ามองได้ 2 มุม มุมหนึ่ง คือ มองในส่วน
ของลูกค้า เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ที่จะบอกว่า มีปัญหาเรื่องอะไร แล้วทีมงานของบริษัทฯ ก็จะคุยกับลูกค้า แล้วหา solution 
มาตอบลูกค้า ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ พยายามที่จะหาความรู้เทคโนโลยีที่เป็นการตรวจสอบใหม่ๆ ที่มีการพูดกันหรือ
ประกาศทางสื่อมวลชนหรือ exhibition หรือข่าวสารต่างๆ เพื่อให้รับรู้ข้อมูลต่างๆ มากขึ้น เพื่อท าให้เวลาลูกค้ามีปัญหา
บริษัทฯ ก็จะบอกได้ว่า ควรจะใช้วิธีอะไรเพื่อแก้ปัญหา  ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะมองในส่วนของ technical ด้วยว่า ถ้า
หากมี technical บางอย่างที่มีการประกาศทางสื่อมวลชนหรือ exhibition หรือใน symposium ต่างๆ บริษัทฯ ก็จะดูว่ามี
เทคนิคอะไรที่บริษัทฯ เคยเจอมาบ้าง แล้วบริษัทฯ ก็น ามาท า ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจสอบในส่วนของ Corrosion 
Under Insulation เพื่อให้รู้รูรั่วของท่อ ซึ่งเทคนิคที่บริษัทฯ น ามาใช้เพื่อตอบโจทย์พวกนี้เป็นหลัก 
 

 นายประสิทธิ์  ลิมปวิทยากุล  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า 
 1.  เทคนิค Rope Access คืออะไร ขอให้ช่วยอธิบาย 
 2.  นวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัทฯ คิดค้น เม่ือบริษัทฯ ท ามาแล้ว บริษัทคู่แข่งอ่ืนสามารถลอกเลียนได้หรือไม่ ถ้า
บริษัทคู่แข่งอ่ืนลอกเลียนได้ประโยชน์ที่จะได้รับก็จะน้อยมาก บริษัทฯ มีวิธีที่จะจัดการอย่างไรได้บ้าง 
 3.  งานการตรวจสอบด้านการเกษตรเป็นอย่างไรบ้าง ผลตอบแทนที่ได้มา และจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ได้ชี้แจงว่า  
 1.  เทคนิค Rope Access เป็นการทดสอบและตรวจสอบโดยใช้วิธีโรยตัวด้วยเชือก ลักษณะเดียวกับการใช้
เชือกโรยตัวตามตึกสูงต่างๆ เพื่อเช็ดกระจก ซึ่งในงานตรวจสอบโดยทั่วไปอย่างเช่น Sphere จะต้องมีการตั้งนั่งร้าน
เพื่อที่จะไปตรวจสอบในที่สูงได้ บริษัทฯ จึงใช้วิธีการโรยตัวด้วยเชือกนี้ไปทดแทนการตั้งนั่งร้าน ยกตัวอย่างเช่น การไป
ตรวจสอบ Sphere จะมีค่าตรวจสอบประมาณ 8 แสน ถึง 1 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายที่จะให้บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบจาก
การตั้งนั่งร้านจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาทขึ้นไป ฉะนั้นถ้าลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ก็ช่วยให้ลูกค้าลด
ต้นทุนลง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ สามารถที่จะก าหนดราคาที่สูงขึ้นได้ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยง  
 2.  ในเรื่องนวัตกรรมนั้น เป็นการยากที่จะไม่ให้มีการลอกเลียนแบบนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้น แต่ก็มี barrier 
บางอย่าง ซึ่งท าให้บริษัทอื่นลอกเลียนแบบยาก เช่น มีการน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับองค์ความรู้ภายในองค์กรของ
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บริษัทฯ เช่น คนเขียนโปรแกรมจะต้องมีความรู้ในเรื่องการทดสอบโดยไม่ท าลาย และเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะเขียน
โปรแกรมตรงนี้ได้ ในส่วนนี้จะไม่เปิดเผยกับบุคคลภายนอก จะรู้เฉพาะคนของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีการคิดค้นและต้องลงทุน
กับคน คู่แข่งแม้ว่าจะมีเงินซื้อเทคโนโลยีได้เหมือนบริษัทฯ แต่จะไม่มีการต่อยอด ไม่มี software ตรงนี้ 
 นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์  ได้ชี้แจงว่า 
 3.  งานด้านการเกษตรปีที่แล้วท าก าไรให้บริษัทฯ พอสมควร ซึ่งในปี 2561 ยังด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่
ว่าปีนี้อาจจะน้อยลง เพราะว่าผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมันส าปะหลังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลดลง
ราคาตอนนี้จึงสูงขึ้นมาก ฉะนั้นการส่งออกน่าจะล าบากขึ้น มีผลกระทบกับบริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ด้วย 
    
        นายสินชากร  วงษ์พาดกลาง  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า Backlog ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันนี้มีอยู่ในมือจ านวน
เท่าไหร่  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ได้ชี้แจงว่า Backlog ประเภทแรก ที่ลูกค้าใช้บริการแน่นอนมีอยู่ประมาณ 200 
ล้านบาท ประเภทที่ 2 ถ้ารวมงานที่ลูกค้าที่ยังไม่ได้มี Contract แต่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ อยู่เป็นประจ า น่าจะอยู่ที่
ประมาณ 300 ล้านบาท และประเภทที่ 3 ถ้ารวมงานที่ต้องเข้าไปประมูลงานแข่งกัน น่าจะอยู่ที่ประมาณ 420 ล้านบาท 
ซึ่งประเภทแรก น่าจะรับรู้รายได้ทันภายในปีนี้ประมาณ 170 ล้านบาท 
 

 นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Margin ของงานการทดสอบโดยไม่ท าลาย และ Margin 
ของงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ต่างกันมากไหม 
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่า ถ้าเป็นอดีตจะต่างกันค่อนข้างมาก แต่ในตลาดปัจจุบันถือว่าค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นการทดสอบโดยไม่ท าลาย Margin จะอยู่ที่ร้อยละ 10 - 12 ส่วนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
Margin จะอยู่ที่ร้อยละ 6 - 8 ซึ่งเป็นข้อมูลที่อ้างจากปีที่แล้ว 
 

 นางสาววีณา  กิจเวคิน  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า บริษัทฯ มีการน าเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ บ้างหรือไม่ 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ชี้แจงว่า ไม่เคย และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ถ้าบริษัทฯ มีเงินเหลือและมีสภาพคล่องจะ
น าไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 

 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก 
 

 ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครั้งนี้ จะขอน าค าติชมและข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นต่อไป 

 

 จากนั้น นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันปรบมือเพื่อแสดงความ
ขอบคุณต่อ นายนที  บุญพราหมณ์ ที่ได้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ มากว่า 10 ปี และในวันนี้ได้ท าหน้าที่
ในต าแหน่งของท่านเป็นครั้งสุดท้าย  
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ปิดประชุมเวลา  15.20  น. 
  
 

ลงชื่อ…………………………………ประธานที่ประชุม 
                     (นายนที  บุญพราหมณ์) 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………เลขานุการคณะกรรมการ 
                 (นางมณีรัสมิ์  รัตคาม)        และผูบ้ันทึกการประชุม 
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