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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ 
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชมุเวลา 13.30 น. 
 

บริษัทฯ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1,101 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2562) ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ านวน 27 ราย และมีผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จ านวน 37 ราย รวมผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และ
มอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จ านวน 64 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 70,895,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว และยงัคงเปิดรับลงทะเบียนตอ่ไป  โดยใน
การประชมุครัง้นีไ้ด้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชมุ ดงันี  ้

 

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

  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : ไมม่ี 
 

 2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ  
 2.1  นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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3.  ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุมีดงันี ้
 3.1  นายณฐัพจน์ ชาญวิทย์สถาพร  ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   

 3.2  นายศกัดา เกตแุก้ว   ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั 
    

นายสรรพชัญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และเปิด
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอให้ นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชุม
ทราบ 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนบัคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุรับทราบโดยทัว่กนั ดงันี  ้

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

 การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตว่าระดงัตอ่ไปนี ้
- วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน้่อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสยีงผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย และผู้ที่งดออก
เสียง เพื่อน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็ น
คะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ จะเก็บใบลงคะแนนทัง้หมด
ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และเพื่อความรวดเร็วในการประชมุในบางวาระท่ีอาจต้องรอ
ผลคะแนนจะมีการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนการประกาศผลการนบัคะแนน 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนและได้ออกเสยีงลงคะแนนมาลว่งหน้า บริษัทฯ จะน าคะแนนท่ี
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกบัคะแนนของ ผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุได้เร่ิมแล้ว ผู้ถอืหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้ตามวาระท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมการพิจารณา  และบริษัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุระหวา่ง
การประชมุเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนน เพือ่บนัทึกในรายงานการประชมุตอ่ไป 

 เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode  ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะเห็นผล
คะแนนบนจอพร้อมกนั 
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 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับบตัรลงคะแนนตัง้แตล่งทะเบียนเข้าประชมุ  กรณีมีผู้ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ
ให้ทา่นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 นอกจากนี ้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   
ส านกังานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั ท าหน้าที่ดแูลการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุเป็นไป
อยา่งโปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 
แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดอาสา  นายสทุิน แซฟุ่้ ง ตวัแทนจากส านกังานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั จึงได้เป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 

        ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และพิจารณา
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561  ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏว่า ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และไมม่ีการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 
 

       ต่อจากนัน้  ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562   
 

  ก่อนเข้าสูว่าระที่ 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 832,200 หุ้น ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 71 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 71,727,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
      
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่      
19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดเห็นวา่ไมถ่กูต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไข 
 

  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ       
งดออกเสยีงเทา่นัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
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  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,727,335    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน
การประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอ 
 

               ก่อนเข้าสูว่าระที่ 2 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน 71 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 71,727,335 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 
วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปีที่ผา่นมาให้ที่ประชมุรับทราบ 
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผา่นมา เป็นผลสบืเนื่องมาจากสภาวะของตลาดยงัอยูใ่นช่วงชะลอตัวและหดตวั 
บริษัทฯ จึงพยายามประคบัประคองยอดขาย และรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดเอาไว้ และบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการในสิง่ที่บริษัทฯ 
สามารถท าได้ เช่น ในบางสญัญาการให้บริการท่ีหมดอายลุง บริษัทฯ ก็ได้เข้าร่วมประมลูงานและได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้
ด าเนินการในสญัญาดงักลา่วตอ่ เช่น การ Supply inspector ให้กบับริษัทเชฟรอนประเทศไทย โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปี ซึง่ได้
มีการประมลูไปในเดือนมกราคมที่ผา่นมา รวมไปถึงบริษัทฯ ยงัได้รับความไว้วางใจจากบริษัทบางจากในการตอ่สญัญา Supply 
inspector ด้วยเช่นกนั  ในสว่นของการขยายธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อช่วยเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการท าในหลาย
สว่นด้วยกนั เช่น การท า Trading  โดยบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ าหนา่ยอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลาย  มีการ
เพิ่มสดัส่วนรายได้จากการให้บริการล้างถัง (Tank Cleaning) ซึ่งบริการนีไ้ด้ด าเนินการตัง้แต่ปี 2561 และใน 2562 นีบ้ริษัทฯ 
ยงัคงมีการให้บริการอยา่งตอ่เนื่องและคาดวา่จะเร่ิมเห็นการขยายฐานลกูค้าและสง่ผลตอ่รายได้ของบริษัทฯ  ถดัมาเป็นโครงการท่ี
บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในปี 2560 แต่ในปี 2561 จะเป็นปีที่เร่ิมด าเนินการอย่างเต็มที่คือการให้บริการด้านห้องปฏิบตัิการทดสอบ
เชิงกล โดยในปีที่ผ่านมาบริการด้านห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลสามารถขยายฐานลกูค้าได้เพิ่มขึน้ ท าให้มีรายได้ประมาณ 18 
ล้านบาท 

สว่นของตลาดต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนีย้งัคงมุ่งเน้นให้บริการในประเทศที่
บริษัทฯ มีสาขาอยูแ่ล้วคือประเทศพมา่ บริษัทฯ พยายามที่จะหาฐานลกูค้า และธุรกิจใหม่ๆ   และยงัคงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุม่ 
CLMV ซึง่รายละเอียดตา่งๆ จะน าเสนอพร้อมกบัแผนงานปี 2562 
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ในเร่ืองการลงทนุ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ และการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการผ่าน
การท า R&D โดยในบางสว่นที่บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้เองบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น  การลงทุนในอปุกรณ์ที่เป็น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ยกตวัอย่างในสไลด์จะแสดงในเร่ือง Medium Range Ultrasonic Test  (MRUT) ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของลกูค้า
ในกลุม่ปิโตรเคมีและโรงกลัน่ในเร่ืองการตรวจสอบการเกิดการกดักร่อน (Corrosion) ภายใต้ support ซึ่งบางทีการใช้เทคโนโลยี
เก่าๆ ก็จะมีข้อจ ากดัในการตรวจสอบ บริการ MRUT จะเป็นอีกชนิดบริการทีเป็นทางเลอืกให้กบัลกูค้า ในสว่นเทคโนโลยีซึง่บริษัท
ฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ ตวัอย่างเช่น การตรวจสอบโดยใช้ Drone บริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการร่วมกบับริษัทคู่ค้า (Partner) โดยที่
ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้กลุ่มพันธมิตรทางการค้า (AEC Qualitech Alliances) ขึน้มา และมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 11 
บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในทกุประเทศใน CLMV เช่น ฟิลปิปินส์ บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น แตล่ะบริษัทฯ ก็จะท าธุรกิจที่แตกตา่งกนั
ออกไป ไม่ได้ท าธุรกิจด้าน NDT เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จะมีการร่วมมือในการท า Drone เพื่อจะตรวจสอบร่วมกับพนัธมิตร 
ยกตวัอย่างเช่น เมื่อต้องการจะตรวจสอบทาวเวอร์ที่อยูส่งูในโรงกลัน่ เดิมต้องมีการตัง้นัง่ร้านซึง่มีค่าใช้จ่ายสงู แต่หากใช้ Drone 
จะสามารถตรวจสอบได้ภายในไมถ่ึงชัว่โมง ซึง่บริการนีบ้ริษัทฯ ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้า อีกงานก็คือ การตรวจสอบเร่ืองของ
ระบบท่อแก๊ส ท่อน า้มนั ได้มีการท า MOU กบับริษัท Rosen Group เป็นตวัแทนในการตรวจสอบระบบท่อแก๊ส ท่อน า้มนั จะเห็น
ได้ว่าบริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนวตักรรมใหม่ๆ ผ่านทัง้ทางด้านพนัธมิตรอยู่เสมอ หรือบางสว่นที่บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการได้เอง บริษัทฯ ก็จะท า  สว่นในเร่ืองทีบ่ริษัทฯ ท าอยา่งตอ่เนื่องคือการพยายามเพิ่มผลผลติโดยการท างานของพนกังาน
ข้ามหน่วยงานเพื่อที่จะรับงาน  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แทบจะไม่มีการรับพนกังานเพิ่ม อยู่ในสภาวะของการควบคมุขนาดองค์กร 
ซึง่เป็นไปตามสภาพของธุรกิจ และมีการน าดิจิทลัเทคโนโลยีมาช่วยในการท างานให้เร็วขึน้ เช่น โปรแกรมในการจดัการด้านบญัชี 
การรับรู้รายได้ หรือการท างานตา่งๆ ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็เป็นผลงานในปีที่ผา่นมาปี 2561 

 เร่ืองของรายได้ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นสภาพของการตลาดที่มีการหดตวั ท าให้มียอดขายโดยรวม 365 ล้านบาท 
ก าไร 10 ล้านบาท ซึ่งต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนกัที่สดุตัง้แต่จดัตัง้บริษัทฯ มา ก าไรในไตรมาสที่ 3 ที่เป็นตวัเลขติดลบ 
เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายพิเศษหลายๆ อยา่งที่ลงในไตรมาสที่ 3 แตบ่ริษัทฯ ก็สามารถที่จะกลบัคืนมาเป็นตวัเลขบวกได้ในไตรมาสที่ 4  
  

 เมื่อนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุท าการซกัถามข้อสงสยัและแสดง
ความเห็น   
       
      ประธานฯ จึงเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ วาระนีเ้ป็นการรับทราบผลการด าเนินงานในปี 2561 สว่นเร่ืองของแผนงานปี 
2562 นัน้ จะมีการน าเสนอในวาระอื่นๆ  
       
      ไมม่ีผู้ใดซกัถาม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่กีารลงมติวาระนี ้
 
  ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 3 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
เทา่เดิมจ านวน 71 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 71,727,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมด 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน น าเสนองบการเงินประจ าปี 2561 
ตอ่ที่ประชมุ 
                นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตตามรายงานของผู้ สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว            
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปยงัท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  (สิ่งที่สง่มา
ด้วย 2) 
  ในสว่นของข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัจะประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 485.24 ล้านบาท หนีส้ินรวม 46.74 ล้านบาท  
สว่นของผู้ ถือหุ้นในสว่นของบริษัทใหญ่ 438.38 ล้านบาท รายได้รวม 377.58 ล้านบาท ต้นทนุการให้บริการและคา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 364.07 ล้านบาท และก าไรสทุธิ 10.03 ล้านบาท  

 
  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามดงันี ้
  1. จากรายงานประจ าปีหน้าที่ 120 พบว่า บริษัทฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินไป
ลงทนุอะไรหรือไม ่
  2. รายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่แสดงในงบการเงินเกิดจากอะไร และจะจดัการอยา่งไร 
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้ชีแ้จงในค าถามที่ 1 ว่า  เงินสดที่เห็นติดต่อกนั 2 ปี เป็นเงินที่คงไว้ในบริษัทฯ เพื่อเป็น
เงินสดหมนุเวียนสว่นหนึง่ อีกสว่นหนึง่เพื่อใช้ในการลงทนุในการท าธุรกิจใหม่ๆ    
  ส่วนค าถามที่ 2 เก่ียวกับลูกหนีเ้ผ่ือสงสัยจะสูญที่แสดงในงบการเงิน  เป็นลูกหนีร้ายหนึ่งที่ตอนนีบ้ริษัทฯ ได้
ด าเนินการฟ้องร้องแล้ว ศาลมีค าสัง่ให้ล้มละลาย อยูใ่นระหวา่งรอช าระเงินเข้ามาตามล าดบัของลกูหนี ้ บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับช าระ
หนีไ้ว้แล้ว 
  นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ หนีส้งสยัจะสญูที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินนี ้ได้ปรากฎมาหลายปีแล้ว 
เป็นรายการท่ีลกูหนีร้ายหนึ่งผิดนดัช าระหนีก้บับริษัทตัง้แตปี่ 2549 - 2550 บริษัทฯ ได้ท าการฟ้องร้องและตัง้ส ารองหนีส้ญูตัง้แต่ปี 
2550  ซึง่บริษัทฯ ฟ้องร้องมาจนกระทัง่ศาลได้มีค าสัง่พิพากษาให้ลกูหนีร้ายนีล้้มละลาย อยูใ่นขัน้ตอนท่ีเจ้าหนีข้อเฉลีย่ทรัพย์ และ
ศาลก าลงัเรียกเจ้าหนีแ้ตล่ะรายมาตรวจสอบข้อมลู ซึง่ยืดเยือ้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว 
 

  และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม 
 

   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสยีงเทา่นัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวน
ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
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  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,727,335     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ           
งบการเงินประจ าปี 2561  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

             ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 4 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,050 หุ้น ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 72 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 71,728,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ โดยในปี 2561  
นี ้บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ จ านวน 25.49 ล้านบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.26 บาท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึง่บริษัทฯ ไมไ่ด้
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2561 จึงคงเหลอืจ่ายในงวดนีหุ้้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งก าหนดจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 5 มีนาคม 2562 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  26 เมษายน 2562 
  ส าหรับอตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ ในปี 2561 นี ้คิดเป็นร้อยละ 96.68 ของก าไรสทุธิ คิดเป็นเงินจ่าย
ปันผลทัง้สิน้ 24,642,121.25 บาท โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมาดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 25,488,623.94 38,437,871.73 31,977,284.47 

2. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุ้น) 0.26 0.39 0.32 

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.25 0.35 0.25 

       3.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น) 0.00 0.05 0.10 

       3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท : หุ้น) 0.25 0.30 0.15 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท)  24,642,121.25 34,498,969.75 24,642,121.25 

5. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 98,568,485 98,568,485 98,568,485 

6. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 96.68% 89.75% 77.06% 
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  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

  ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่หน็ด้วยหรืองดออก
เสยีงเทา่นัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพือ่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 
  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,728,385     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
คร่ึงปีแรกของปี 2561 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนีหุ้้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุน (BOI)      
ซึ่งก าหนดจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้ นที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่             
26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 12,421 หุ้น ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 78 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 71,740,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   
 

วาระที่ 5    พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็น
การลว่งหน้าแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  
 ปัจจบุนักรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทัง้หมด 9 ทา่น และในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้นี ้มีกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

  1.) นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์            กรรมการบริษัท/ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ 
  2.) นายทินกร สดีาสมบรูณ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 3.) นายสมชาย จองศิริเลศิ                 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 
         และพิจารณาคา่ตอบแทน     
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 ทัง้นีเ้มื่อวนัที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสเุมธ เตชาชัยนิรันดร์ ได้ยื่นหนงัสือผ่านเลขานกุารบริษัท โดยแสดง
ความจ านงไมป่ระสงค์จะได้รับการคดัเลอืกกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 2 ทา่น 
คือ นายทินกร สีดาสมบรูณ์ และนายสมชาย จองศิริเลิศ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุก าหนด เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรม และมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร 
  ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ และนายสมชาย จองศิริเลิศ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เป็น
กรรมการของบริษัทแทนนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ที่ไม่ประสงค์จะได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี
คณะกรรมการรวม  9 ท่าน  มีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับการ
แต่งตัง้ รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปยงัท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 
 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นรายบคุคล โดยใช้บตัรลงคะแนน 1 ใบ ตอ่กรรมการ 1 ทา่น  
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้ 
  1. นายทินกร สดีาสมบรูณ์   
  เห็นด้วย     71,633,701    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.85 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย      107,105     เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.15    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

  2. นายสมชาย จองศิริเลศิ  
  เห็นด้วย    71,740,806     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
   

  3. นายศภุโชค สริิจนัทรดิลก  
  เห็นด้วย     71,733,306     เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง        7,500     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.01   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                  0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้  นายทินกร          
สดีาสมบรูณ์  นายสมชาย จองศิริเลศิ และนายศภุโชค สริิจนัทรดิลก เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ 
  ดงันัน้  คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2562 จะประกอบด้วย 
  1)  นายสรรพชัญ์  รัตคาม    
  2)  นายสมยศ  เจียมจิรังกร      
  3)  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม                      
  4)  นายสมชาย  จองศิริเลศิ     
  5)  นายทินกร  สดีาสมบรูณ์   
  6)  นางมณีรัสมิ ์ รัตคาม  
  7)  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 
  8)  นายธวชัชยั ลปิิธร  
  9)  นายศภุโชค สริิจนัทรดิลก 
   

               ก่อนเข้าสูว่าระที่ 6 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน 78 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 71,740,806 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
สมควรท่ีจะพิจารณาก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ จากเดิม “นายสรรพชัญ์ รัตคาม ลงลายมือช่ือร่วมกบั 
นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ หรือ นายสรรพชัญ์ รัตคาม นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ หรือ นายธวชัชัย  ลิปิธร รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ ” 
เปลีย่นเป็นดงันี ้ “นายสรรพชัญ์ รัตคาม นายธวชัชยั ลิปิธร  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ นายศภุโชค สริิจนัทรดิลก กรรมการสองใน
สีค่นลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท” 
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
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 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,733,306     เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย          7,500     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.01   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

  การประชุมเร่ิมมาจนถึงเวลาประมาณ 14.15 น. ในระหว่างการรายงานผลคะแนนมติในวาระที่ 6 และการแสดงผล
องค์ประชมุ ระบบคอมพิวเตอร์เกิดเหตขุดัข้อง ประธานฯ จึงขอให้พกัการประชมุเป็นระยะเวลา 15 นาที 
 เมื่อเวลา 14.30 น. ประธานฯ จึงเรียกประชมุและขอให้ด าเนินการตามระเบียบวาระตอ่ไป 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 79 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 71,740,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 คณะกรรมการได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนที่ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการโดยกลัน่กรองอยา่ง
ละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการจึง
พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (ปีที่น าเสนอ) ปี 2561 

1. คา่เบีย้ประชมุ 
 1.1 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ  

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 1.2 คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

16,500 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
 

16,500 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (ปีที่น าเสนอ) ปี 2561 

1.3  คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
  13,200 บาท/ครัง้  

11,000 บาท/ครัง้ 

 
  13,200 บาท/ครัง้  

11,000 บาท/ครัง้ 
2. คา่บ าเหน็จกรรมการ ไมเ่กิน 3 ล้านบาท ไมเ่กิน 3 ล้านบาท 
3. คา่ตอบแทนกรรมการบริหารทีไ่มเ่ป็นพนกังาน ไมเ่กิน 3 ล้านบาท   10,000 บาท/เดือน 
หมายเหต ุ: คา่เบีย้ประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

  
 โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดจ านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านตอ่ไป
ทัง้นีไ้มร่วมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท  ซึ่งคา่ตอบแทนท่ีเสนอนีจ้ะเร่ิม
ใช้ตัง้แต่วนัที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 การพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ ต้องมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 

 
  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,740,807     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน มีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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 ก่อนเข้าสูว่าระที่ 8 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน 79 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 71,740,807 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
             ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอข้อมลูตอ่ที่ประชมุ 
             นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  เพื่อแตง่ตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 หรือ นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7645 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ทัง้นี ้ก าหนด
คา่ตอบแทนไมเ่กิน 1,035,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 
ปี 2562  

(ปีที่เสนอ) 
(บาท) 

ปี 2561 

(บาท) 
คา่บริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 120,000 บาท 360,000 360,000 
คา่บริการสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส @ 15,000 บาท 45,000 45,000 
คา่บริการสอบบญัชีประจ างวดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 480,000 480,000 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงินรวมประจ างวดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 20,000 20,000 
บริษัทยอ่ย - บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
     - คา่บริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 5,000 บาท 

 
15,000 

 
30,000 

บริษัทยอ่ย - Qualitech Myanmar Company Limited 
     - คา่บริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 20,000 บาท 
     - คา่บริการสอบบญัชีประจ างวดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
60,000 
25,000 

 
60,000 
30,000 

คา่บริการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  
3 ฉบบั @ 10,000 บาท 

 
30,000 

 
20,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 1,035,000 1,040,000 
 

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ้ไม่มีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
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 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด  

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,740,807    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 มติที่ประชุม   ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  มีมติแตง่ตัง้         
นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 หรือ นายจมุพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7645  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พษิณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 (ยงัไมเ่คย
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้
ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,035,000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
  

 ก่อนเข้าสูว่าระที่ 9 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน 79 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 71,740,807 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ 
             นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่  ตามที่ข้อบงัคบับริษัทข้อ 16 ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของ
บริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคน  และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายก าหนดนัน้  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานในกรณีที่บริษัทต้องการพิจารณาปรับเปลี่ยน
จ านวนกรรมการ  คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
16 ตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ไปยงัทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
ข้อที่  16   ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกว่า
เก้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และต้อง
มีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 

ข้อที่  16   ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกว่า
เจ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และต้อง
มีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 
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 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามวา่บริษัทฯ ติดขดัในเร่ืองใด จึงต้องการเปลีย่น
จ านวนกรรมการจาก 9 ทา่นเป็น 7 ทา่น และหากต้องการจะเปลีย่นจริงๆ ควรก าหนดจ านวนกรรมการตามพรบ.มหาชน ไปเลย
ดีกวา่หรือไม ่
 ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การน าเสนอเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการนีบ้ริษัทฯ ไม่ได้ติดขดัในเร่ืองใด แต่เพื่อความ
สะดวกและคลอ่งตวัในการท างาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปรับเปลีย่นจ านวนกรรมการ โดยเห็นวา่จ านวนกรรมการที่
น าเสนอนี ้นา่จะเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัการด าเนินงาน 

  
 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

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

 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,740,807    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิ
การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 16  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
วาระที่ 10   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ด้วยในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใดตามที่ นางภทัธาวรรณ  
ไชยพิมพ์  ได้ชีแ้จงไปเมื่อตอนต้นแล้วนัน้  ในวาระนีจ้ึงไมม่ีวาระท่ีจะพิจารณาและลงมติ  
 ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2562  
 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจ ดงันี ้
 ตามที่ได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ปีที่แล้วในไตรมาสที่ 4 เร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวัของตลาดการทดสอบโดยไมท่ าลาย 
ซึ่งเป็นผลจากการลงทนุในโครงการที่เก่ียวกับ EEC โดยเฉพาะเร่ืองของปิโตรเคมีและโรงกลัน่ เร่ิมมีการลงทนุ มีกิจกรรมในเร่ือง
ของการสร้างโรงงานใหม่  ท าให้มีความต้องการใช้บริการมากยิ่งขึน้ เพราะฉะนัน้ ในปีนีจ้ะมองภาพต่างจากปีที่ผ่านมา เร่ืองแรก 
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คือเตรียมความพร้อมเร่ืองของบคุลากร ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการรับพนกังานเพิ่ม แต่ปีนีม้ีการรับพนกังานเพิ่มตัง้แต่
ต้นปีจนถึงกลางปีประมาณ 45 - 50 คน คาดว่าอาจจะต้องมีการรับเพิ่มอีก เหตผุลคือบริษัทฯ เร่ิมเห็นการฟืน้ตวัของตลาดการ
ทดสอบโดยไม่ท าลาย ซึง่มีปัจจยัหลกัๆ ที่ส าคญัเป็นตวัผลกัดนัความต้องการในตลาด 3 ปัจจยั คือ เร่ืองของ EEC มีการลงทนุใน
กลุม่ปิโตรเคมี เช่น ในกลุม่ของ PTT GC มีการลงทนุไม่ต ่ากว่าสามหมื่นล้านบาทในการสร้างโรงงานใหม่ 3  โรงงาน ถดัมามีการ
ลงทนุของไทยออยล์ในเร่ืองการท าพลงังานสะอาด  ซึง่เป็นไปตามทิศทางของรัฐบาลและต้องเร่งด าเนินการ ถดัมาเป็นของ IRPC  
ดงันัน้จะเห็นภาพได้ว่าตลาดเร่ิมมีกิจกรรมแล้ว ซึ่งจะเป็นตวัผลกัดนัอีกด้านหนึ่ง อีกสว่นหนึง่คือ ตลาดโลกเร่ิมมีบางบริษัทลงทนุ
ในเร่ืองของแท่นขุดเจาะน า้มัน โดยเร่ิมลงทุนที่จะมาจ้างบริษัทในประเทศไทยที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ท าแท่นขุดเจาะซึ่งมี
ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 2 ปี มลูค่าโครงการที่บริษัทฯ ได้มาจากโครงการนีป้ระมาณ 50 ล้านบาท และมีงานซอ่มบ ารุง
ใหญ่ (Turnaround) อีก 2 โครงการในช่วงปลายปี โดยบริษัทฯ ได้รับสญัญาเรียบร้อยแล้ว มลูค่ารวมกันประมาณ 30 - 40 ล้าน
บาท จึงเป็นเหตผุลที่บริษัทฯ ต้องวางแผนเร่ืองของบคุลากร ต้องมีการรับพนกังานเพิ่ม และต้องมีการจดัฝึกอบรมก่อนการท างาน 
จึงต้องรับพนกังานตัง้แต่ต้นปี เพราะฉะนัน้สิ่งที่ต้องวางแผนงานอนัดบัแรกและเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่สดุคือเร่ืองการเตรียมความ
พร้อมของบคุลากร และการฝีกอบรมพนกังาน ซึ่งภาพจะเปลี่ยนจากปีที่แล้ว แต่อีกสว่นที่บริษัทฯ ยงัด าเนินการอย่างต่อเนื่องคือ 
การหาธุรกิจใหม่มาเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ เร่ืองของบริการ Mechanical Lab เร่ืองบริการ Tank cleaning ซึ่งในส่วนของ 
Mechanical Lab บริษัทฯ เร่ิมมีรายได้เข้ามาตัง้แต่ปีที่แล้ว ปีนีจ้ะเน้นตลาดที่มีการลงทนุจากโครงการ EEC จะเห็นได้วา่ประเภท
บริการท่ีเพิ่มมานีท้ าให้บริษัทฯ ให้บริการแบบ One Stop Service โดยลกูค้ามาหาบริษัทฯ ก็สามารถให้บริการได้ทกุอยา่ง ซึง่เป็น
การ Diversify ธุรกิจของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ถัดมาเร่ืองของการน าดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการท างานอย่างคล่องตวั 
รวมถึงเร่ืองของการตลาดด้วยเช่นกนั โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีการจดัสมัมนาทางด้านวิชาการให้ลกูค้ากลุม่จงัหวดัระยอง หลงัจาก
จดัสมัมนาได้มีการตัง้กลุม่ LINE เพื่อจะแนะน าผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ ให้ลกูค้ารับทราบ กรณีลกูค้าต้องการงานบริการบาง
ประเภทแตไ่มรู้่วา่จะไปติดตอ่ใครก็จะมาตดิตอ่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้กลุม่พนัธมติรทางธุรกิจ เนื่องจากบริการบางประเภท
บริษัทฯ ไม่มีเทคโนโลยีของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ก็มีพันธมิตรที่สามารถท าได้  ในหลายๆ งาน บริษัทฯ มีการท างานร่วมกับ
พนัธมิตรใน AEC ที่มาร่วมงานในเมอืงไทย เช่น บริษัทท่ีเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้พามาท างานในประเทศไทย ในทางกลบักนัเขาก็
ใช้บริการของบริษัทฯ ในการท างานที่เวียดนาม ท าให้เกิดพนัธมิตรและสามารถเป็น solution provider ให้กบัลกูค้าได้โดยผ่าน
ช่องทางการตลาดของบริษัทฯ เช่น ไลน์กรุ๊ป และเร่ืองของการจัดสมัมนา ซึ่งบริษัทฯ จะจัดขึน้ในทุกๆ ปีที่จังหวดัระยอง ถดัมา
บริษัทฯ จะต้องสร้างตวัชีว้ดัเพื่อวดัคุณภาพของการให้บริการ เพราะว่าการให้บริการของบริษัทฯ ในตลาดถือว่าราคาแพงกว่าผู้
ให้บริการรายอื่น เป็นการให้บริการแบบพรีเมี่ยม  ดงันัน้บริษัทฯ ต้องมั่นใจให้ได้ว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สดุทัง้ในเร่ืองความ
รวดเร็ว เร่ืองคณุภาพ บริษัทฯ จึงต้องมีตวัชีว้ดัเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกิดปัญหาในสว่นใด จะได้แก้ไขปัญหาหรือยกระดบัคณุภาพการ
ให้บริการของบริษัทฯ ได้ทนัทว่งที  
 ในตลาดต่างประเทศที่พม่า ขณะนีม้ีโครงการหนึ่งเพิ่งจะท าในปีนี ้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้ท าการ
ตรวจสอบถงั Sphere tank ซึ่งสร้างใหม่ที่พมา่ 2 ลกู และบริษัทฯ จะท าการขยายฐานลกูค้าในพมา่อย่างตอ่เนื่อง รวมถึงจะมีเร่ือง
การท า Trading เพื่อให้มีกระแสเงินสดเข้าบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มองว่ามีอีกตลาดหนึ่งที่มีศกัยภาพค่อนข้างมากคือ
ประเทศเวียดนาม ซึง่บริษัทฯ มีการท างานร่วมกบัพนัธมิตรที่นัน่อยูส่องบริษัท โดยโปรเจ็คที่บริษัทฯ ก าลงัศกึษาอยูค่ือ โปรเจ็คของ 
SCG โดย SCG ไปลงทุนสร้างโรงกลัน่ช่ือว่า Long Son Project ซึ่งเป็นการลงทุนที่สงู โปรเจ็คนีบ้ริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่าง
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ใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมคนไปท างานร่วมกบัพนัธมิตรทีเ่วียดนาม 
 ถดัมาเป็นเร่ืองของการ Diversify Business ซึ่งบริษัทฯ มีความสามารถในการท างาน Rope Access โดยให้บริการ
อยู่ในตลาดที่เป็นอุตสาหกรรม Oil & Gas บริษัทฯ จึงมองว่าบริการนีส้ามารถ Diversify ได้ จึงร่วมงานกับพันธมิตรที่อยู่ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ท าการบ ารุงรักษาอาคารโดยใช้ Rope Access เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถที่มีอยู่ และเพื่อขยายไปใน
ตลาดที่ไมอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม Oil & Gas ขณะเดียวกนัเร่ืองการท า Trading ของบริษัทยอ่ยอีกบริษัทหนึง่ คือ QLTI ซึง่มีผลติภณัฑ์
ในรูปแบบของสนิค้าในอตุสาหกรรม NDT บริษัทฯ จะตอ่ยอดและหาผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย อาจจะไมไ่ด้อยูใ่นอตุสาหกรรม NDT 
แต่เป็นตวัสินค้าที่น่าสนใจที่จะท าตลาดได้ บริษัทฯ จะท าให้ QLTI มีกิจกรรมในเร่ืองการท า Trading มากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัมีโครงการท่ีก าลงัศกึษาอยูอ่ีกประมาณ 3 – 4 โครงการ ซึง่หากมีความคืบหน้าจะเรียนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ 
  
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามดงันี ้
  1. งานบริการของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับการเมืองหรือไม่ และบริษัทฯ ประเมินว่างานที่คาดว่าจะได้จะยังคงได้
เหมือนเดิมหรือไม ่
  2. บริษัทฯ คาดวา่สิน้ปี 2562 จะเติบโตก่ีเปอร์เซ็นต์ 
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้ชีแ้จงในค าถามที่ 1 วา่ การให้บริการของบริษัทมีอยู่ 3 ปัจจยั  ปัจจยัแรก การลงทนุใน
เร่ืองโปรเจ็คทัง้หลายเก่ียวกบั EEC ถ้าพิจารณาจากเร่ืองนีอ้าจจะมีปัจจยัด้านการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องแตไ่มม่าก ส าหรับปัจจยัที่
สองในเร่ืองของแทน่ขดุเจาะซึ่งบริษัทนอร์เวย์ว่าจ้างลกูค้าของบริษัทฯ และว่าจ้างให้บริษัทฯ ท าการทดสอบให้นัน้จะไม่มีประเด็น
เก่ียวกบัการเมือง เนื่องจากบริษัทฯ ได้สญัญามาแล้ว และลกูค้าต้องการได้แท่นขดุเจาะ ท าให้ตอนนีต้้องเร่งท างานให้ได้มากขึน้ 
และงานที่ได้มาตอนแรกนัน้ ขณะนีก็้มีการเพิ่มงานมากขึน้เช่นกัน เพราะฉะนัน้งานในลกัษณะนีจ้ะไม่มีผลกระทบในเร่ืองของ
การเมือง ปัจจัยที่สามงานบริการด้าน Turnaround โรงกลัน่ 2 แห่ง ซึ่งได้สญัญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องท าตามแผนงาน
แนน่อน 
  ค าถามที่ 2 ที่สอบถามเร่ืองการเติบโตของบริษัทฯ นัน้ โดยในปีนีจ้ะเป็นเร่ืองของการฟืน้ตวัมากกวา่ ตวัเลขยอดขายที่
นา่จะเป็นไปได้ในปีนี ้คาดวา่จะมีประมาณ  400  ล้านบาท 
  นายสมชาย ปัดภยั ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ทิศทางของบริษัทฯ จะเติบโตได้เหมือนปี 2015 หรือไม ่
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงวา่ ถ้าเปรียบเทียบตวัเลขปีที่แล้วในสว่นของรายได้รวมจะมีรายได้บางสว่นมาจาก
การตรวจสอบเร่ืองการเกษตร ซึ่งถ้าเป็นตวัเลขเฉพาะของบริษัทแม่ ตวัยอดขายอยู่ที่ 360 - 365 ล้านบาท เพราะฉะนัน้ตัวเลข
ยอดขายจะเพิ่มขึน้ประมาณ 35 ล้านบาทจากปีก่อน   
  นางสาววราภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามดงันี ้
  1. โครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ปัจจบุนัได้มีการขยายขอบขา่ยไปยงับริษัทยอ่ยและคูค้่าหรือไม่ 
  2. ปัจจบุนัการแขง่ขนัสงูคาดวา่บริษัทฯ จะได้ Margin เทา่ใด 
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  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้ชีแ้จงวา่ เร่ือง CAC เป็นอีกเร่ืองหนึง่ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการ
ต่อยอดประชาสมัพนัธ์ไปทางด้านคู่ค้าของบริษัทฯ คือ Supplier ทัง้หมด เพื่อให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ท านโยบายนี ้ ถ้าเป็นไปได้
บริษัทฯ อยากให้คูค้่าท าเช่นกนั และถ้าคูค้่าต้องการความช่วยเหลือ บริษัทฯ ก็พร้อมจะสนบัสนนุ และอีกทางหนึ่งก็คือ ลกูค้าของ
บริษัทฯ พยายามสนบัสนนุให้บริษัทฯ ท า ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัท าเป็นกลุม่แรก แล้วได้รับการรับรองเลย เพราะฉะนัน้บริษัทฯ เห็นว่า
โครงการนีเ้ป็นโครงการส าคัญ เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้า อีกทางคือบริษัทฯ ต้องส่งผ่านนโยบายนีใ้ห้ทางด้าน 
Supplier ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน และปีนีเ้ป็นปีที่บริษัทฯ ต้องท าการต่ออายุใบรับรอง บริษัทฯ ได้มีคณะท างานในเร่ืองนีแ้ละ
ต้องการ ท าอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้มัน่คงและยัง่ยืน 
      ค าถามที่ 2 เร่ืองการคาดการณ์ Margin ปีนีค้าดวา่ Margin จะดีขึน้ ถ้าเทียบกบัปีที่ผา่นมา  
  นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้
  1. เมื่อต้นปีมีการรับพนกังานเพิ่ม 45 คน อยากทราบวา่เป้าหมายปี 2562 จะรับอีกก่ีคน 
  2. ผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะวา่ จากที่บริษัทฯมีการประมลูงานเยอะ และบางครัง้อาจไมม่ีก าไร ขอแนะน าว่าอยา่ไปรับ
งานท่ีมี Margin ต ่าเลย 
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงว่า เป้าหมายในการรับพนักงานในปีนี ้อยู่ที่ 50 - 60 คน   และขอบคุณส าหรับ
ค าแนะน าในข้อ 2. 
  นายประสทิธ์ิ ลมิปวิทยากลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้
  1. ในช่วงที่สภาวะตลาดหดตวั พนกังานลาออกมาก และเมื่อสภาวะตลาดเร่ิมดีขึน้ก็มีการรับพนักงานเข้ามา ท า
อยา่งไรบริษัทฯ จึงจะมีจ านวนพนกังานท่ีพอดีกบัสภาวะตลาด  
  2. บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอยา่งไรในกรณีที่ลกูค้ามีการจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบอปุกรณ์ภายในเอง  
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงวา่ ในเร่ืองพนกังาน บริษัทฯ ก็ต้องมีการบริหารความคลอ่งตวัในเร่ืองของก าลงัพล
ระดบัหนึ่ง  ในบางต าแหน่งที่บริษัทรับมา บริษัทฯ รับเป็นพนกังานสญัญาจ้าง  1 ปี  แต่ในต าแหน่งหลกัก็ต้องรับเป็นพนกังาน
ประจ า บริษัทฯ พยายามรักษาพนกังานกลุม่นี ้เนื่องจากงานบริการ NDT บางอย่างต้องใช้ทกัษะคอ่นข้างสงู และการจะสร้างคน
กลุม่นีต้้องใช้เวลานาน  บริษัทฯ ต้องดแูลและให้ผลตอบแทนที่แข่งขนัได้เพื่อจะไม่ให้เกิดเร่ืองสมองไหล ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็
ต้องรับคนเข้ามาเพิ่ม เพื่อให้เกิดความคล่องตวั และใช้ลกัษณะการจ้างงานที่หลากหลาย บางต าแหน่งท าการจ้างในลกัษณะ
สญัญาจ้าง ท าให้การบริหารก าลงัคนมีความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้  
  ค าถามที่ 2 เร่ืองการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบของลกูค้านัน้ ถือเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ได้ส่วนหนึ่ง โดยทัว่ไปเมื่อ
ลกูค้าต้องการท างาน Shutdown Turnaround จ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทภายนอก เนื่องจากพนกังานของลกูค้ายงัมีจ านวน
ไมเ่พียงพอ และต้องการความเช่ียวชาญหรือทกัษะบางอยา่งจากภายนอก จึงยืนยนัได้วา่ลกูค้ายงัต้องใช้บริการจากบริษัทฯ อยู ่ 
  นายสมชาย ปัดภยั ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้
  1. ขอให้บริษัทฯ ช่วย Update งานท่ีประเทศพมา่ 
  2. กรณีที่จะมีการออกกฎหมายเร่ืองเงินชดเชยจาก 300 วนัเป็น 400 วนั บริษัทฯ ได้มีการตัง้คา่ใช้จ่ายไว้หรือไม ่ตัง้ไว้
เทา่ไหร่ หากยงัไมต่ัง้ จะตัง้ในไตรมาสใด และกรณีที่มีการประกาศใช้ บริษัทฯ จะใช้วิธีค านวณแบบเฉลีย่หรือตัง้ครัง้เดียว 
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 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงว่า ตอนนีง้านที่ประเทศพม่ามีโปรเจ็คใหญ่คือ การสร้าง Sphere Tank ของบริษัท
ไทย  บริษัทฯ ก็ได้รับงานนี ้เพราะฉะนัน้ต้องพยายามที่จะท างานให้ลลุ่วงไปด้วยดี โดยการใช้บุคลากรบางส่วนจากบริษัทแม่
สนบัสนนุ ที่พม่าจะมีการสร้างเพิ่มอีกในอนาคต ขณะเดียวกนัจะมีการเจาะฐานลกูค้าซึ่งตอนนีบ้ริษัทฯ อยู่ใน Vendor List ของ
ลกูค้าซึ่งสว่นใหญ่อยู่ในด้าน Offshore และได้มีการเสนอเร่ืองของการให้บริการไว้เรียบร้อยแล้ว ตลาด LPG หรือตลาด NDT ใน
ประเทศพมา่คงต้องใช้เวลาในการพฒันาอีกสกัพกั ช่วงนีอ้าจจะต้องท าธุรกิจบางอยา่งในพม่าไปก่อน โดยบริษัทฯ จะเน้นเร่ืองการ
ท า Trading โดยใช้บริษัทย่อย QLTI ที่ประเทศไทยท า Trading โดยจะเลือกสินค้าบางประเภทที่คิดว่าน่าจะเติบโตในตลาดพม่า
เพื่อไปท าธุรกิจที่พมา่ จึงเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึง่ที่จะมุง่เน้นในประเทศพมา่  
 ส าหรับเร่ืองการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ซึ่งต้องมีผลกระทบกับทกุบริษัท ขณะนี ้
บริษัทฯ ให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัค านวณวา่จะต้องมีการตัง้ส ารองในสว่นของผลประโยชน์พนกังานอยา่งไร 
 นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ เร่ืองของผลประโยชน์พนกังานในสว่นท่ีจะปรับจาก 300 วนั เป็น 400 วนั 
ขณะนีย้งัไม่ได้ประกาศใช้ หากมีการประกาศใช้ บริษัทฯ ได้เตรียมให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัค านวณผลกระทบแล้ว และหาก
ประกาศใช้ เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ จะต้องบนัทกึในไตรมาสที่ 2 ซึง่ฝ่ายบญัชีจะน ามาบนัทกึ โดยทางนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
จะค านวณมาให้ประมาณ 3 ปีลว่งหน้า และจะมีการเฉลี่ยเพื่อบนัทกึในแต่ละเดือน ซึง่คาดวา่ผลกระทบมีไม่มากนกั เมื่อเทียบกบั
เกณฑ์ที่ใช้ค านวณ 
  
 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก 

 

 ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ โดยกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสยีสละเวลามาร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้
นี ้และจะขอน าค าตชิมและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ตอ่ไป 
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