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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพุธที ่15 กรกฎาคม 2563 

ณ หอ้งซาลอนบ ีชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา 
เลขที ่ 204  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 
 

บริษัทฯ มีจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดจ านวน 1,033 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 98,568,485 หุน้ (ตามรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วนัท่ี 15 มิถุนายน 
2563) ในการประชุมครัง้นี  ้ มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 34 ราย และมีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน จ านวน 51 ราย รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทน 
จ านวน 85 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 67,191,830 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 68.17 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้
ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 38 แลว้ และยังคงเปิดรบัลงทะเบียนต่อดป  โดยในการ
ประชมุครัง้นีด้ดม้ีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มในการประชมุ ดงันี ้

1.  กรรมการบริษัทมีจ านวน  9  คน  มีกรรมการเขา้รว่มประชมุ  9  คน  ดงันี ้
 1.1  นายสรรพชัญ ์ รตัคาม               ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
 1.2  นายสมยศ  เจียมจิรงักร             กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 1.3  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ         กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
 1.4  นายธวชัชยั  ลิปิธร กรรมการบริษัท/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.5  นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก กรรมการบริษัท/กรรมการบรหิาร 
 1.6  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม         กรรมการบริษัท  
 1.7  นายสมชาย  จองศิริเลิศ             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.8  นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 1.9  นางมณีรสัมิ ์ รตัคาม กรรมการบริษัท  
  

 กรรมการบริษัทท่ีดมเ่ขา้รว่มประชมุ : ดมม่ ี
 

2.  ผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้คอื  
2.1  นายคมจกัร  รตัคาม เลขานกุารบริษัท 
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3.  ผูบ้ริหารของบริษัทท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้คือ  
3.1  นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ       ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4.  ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้รว่มประชมุมีดงันี ้

 4.1  นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ดอ เอ  
  อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั   
 4.2  นายศกัดา  เกตแุกว้ ตวัแทนท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท ลอว ์ทีเอสที จ  ากดั 
 

นายสรรพัชญ์  รตัคาม  ประธานกรรมการบริษัท  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  โดยดดก้ล่าวตอ้นรับ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอให ้นางภทัธาวรรณ  ดชยพิมพ ์: พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  และการนบัคะแนน
เสียงใหท่ี้ประชมุทราบ 

นางภทัธาวรรณ  ดชยพิมพ ์ ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  ตลอดจนการ
นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  ซึง่จะตอ้งลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุรบัทราบโดยทั่วกนั  
ดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่   โดยนบั  1  หุน้  เท่ากบั  1  เสียง  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานฯ ในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

 การออกเสียงลงมติใดๆ จะตอ้งดดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เวน้แตว่าระดงัตอ่ดปนี ้

- วาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จะต้องดดร้ับคะแนนเสียง
เห็นชอบดม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

- วาระท่ี 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ดขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และวาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาอนมุตัิการแกด้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยจะตอ้งดดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบดมน่อ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะวาระเพ่ือพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสียงผูท่ี้ดม่เห็นดว้ย 
และผูท่ี้งดออกเสียง เพ่ือน าดปหักออกจากจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในแต่ละวาระต่อดป ยกเวน้วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการ จะเก็บใบลงคะแนนทัง้หมดตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศดทย  
และเพ่ือความรวดเรว็ในการประชมุในบางวาระท่ีอาจตอ้งรอผลคะแนนจะมีการด าเนินการพิจารณา
ในวาระถดัดปก่อนการประกาศผลการนบัคะแนน 
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 ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุแทนและดดอ้อกเสียงลงคะแนนมาลว่งหนา้โดยบริษัทฯ 
จะน าคะแนนท่ีเห็นดว้ย ดม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ มารวบรวมดว้
เพ่ือน าดปรวมกบัคะแนนของ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมดดเ้ริ่มแลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดดต้ามวาระท่ียงัดมด่ดเ้ริ่มการพิจารณา  และบริษัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระท่ีดดอ้อกเสียงลงคะแนน 
เพ่ือบนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ดป 

 เพ่ือใหก้ารนับคะแนนเป็นดปดว้ยความเรียบรอ้ย บริษัทฯ จะนับคะแนนดว้ยระบบ Barcode  ซึ่ง     
ผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

 ผูถื้อหุน้ทุกท่านดดร้บับัตรลงคะแนนตัง้แต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม  กรณีมีผูด้ม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียงในแตล่ะวาระใหท้่านยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีดปเก็บบตัรลงคะแนน  

 นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นดปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติท่ีดี ในการประชุม     
ผูถื้อหุน้ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ในการประชุมครัง้นี ้
บริษัทฯ ดดม้อบหมายให้ส  านักงานกฎหมาย บริษัท ลอว ์ทีเอสที จ ากัด ท าหนา้ท่ีดูแลการประชุม    
ผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารประชมุเป็นดปอย่างโปรง่ใส บริษัทฯ ดดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน รว่ม
เป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดยนายเทวญั ช่ืนทอง ผูถื้อหุน้มาประชุม
ดว้ยตนเอง ดดอ้าสาสมคัรท่ีจะเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

ตามท่ีบริษัทฯ ดดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม  ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า ดม่มี        
ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และดมม่ีการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
เพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด 

ตอ่จากนัน้  ประธานฯ ดดด้  าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมท่ีดดบ้อกกล่าวดวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 1 มีผู ้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 4,410,101 หุ้น ปัจจุบันมี        
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน  88 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,601,931 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 72.64 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
าระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 

นางภทัธาวรรณ ดชยพิมพ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัพธุท่ี 3 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ดดจ้ดัสง่รายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศดทย และ
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กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งท่ี   
สง่มาดว้ย 1 ในหนงัสือเชิญประชมุท่ีดดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดเห็นวา่ดมถ่กูตอ้ง หรือขอแกด้ขในประเดน็ใดหรือดม่ 
ดมม่ีผูใ้ดขอแกด้ข 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน  เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดม่เห็น

ดว้ย  หรืองดออกเสียงเท่านัน้  โดยใหย้กมือขึน้  เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน  
แลว้จงึน าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย      71,601,931    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ดมเ่ห็นดว้ย                 0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสียง               0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
น าเสนอ 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 2 ดม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ปัจจุบนัมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้
รว่มประชมุเท่าเดิมจ านวน  88 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,601,931 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.64 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปต่อ          
ท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาสรุปดด ้4 ดา้น ดงันี ้
1. ดา้นการเงิน 
2. ดา้นการใหบ้ริการลกูคา้ 
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3. ดา้นการพฒันาบคุลากร 
4. ดา้นกระบวนการภายในและการควบคมุ 

1. ด้านการเงนิ 
ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขาย 476.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30.55 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยในปี 

2561 บริษัทฯ มียอดขาย 365.31 ลา้นบาท ซึง่ถือวา่เป็นปีท่ีมียอดขายต ่าท่ีสดุในรอบ 5 ปี ในปี 2562 บริษัทฯ มีผล
ก าดรอยู่ท่ี 50.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 377.02 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ปัจจยัท่ีท าใหย้อดขายและก าดรเพ่ิมขึน้
เน่ืองจากอตุสาหกรรมมีการฟ้ืนตวั ภาคเอกชนมีการลงทนุเพ่ิมขึน้ ดมว่า่จะเป็นกลุม่โรงกลั่นน า้มนั หรือกลุม่ปิโตรเคม ี
โดยในปี 2562 มีโครงการส าคญั ๆ ในงานดา้นการทดสอบโดยดมท่ าลาย เช่น โครงการของลกูคา้ บมจ.พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล ดดม้ีการขยายโรงงานเพ่ิมมากขึน้ รวมถงึลกูคา้ตา่งประเทศมีการก่อสรา้งแท่นขดุเจาะน า้มนัและดดว้า่จา้ง
บริษัทภายในประเทศดทยเป็นผูส้รา้งแท่นขดุเจาะดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ดดร้บัความดวว้างใจใหเ้ขา้ดปตรวจสอบการ
ก่อสรา้งแท่นขดุเจาะในครัง้นี ้ รวมทัง้มีงานโครงการก่อสรา้งหลกั ๆ อีก 2 สว่น คือ โครงการก่อสรา้งโรงดฟฟ้า และ
โครงสรา้งเหลก็เช่ือมประกอบจากตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยกลุม่ลกูคา้ดดว้า่จา้งใหบ้ริษัทผูผ้ลิตภายในประเทศ ท าให้
บริษัทฯ ดดร้บังานดงักลา่ว นอกจากนีบ้ริษัทฯ ก็ยงัดดร้บังานตรวจสอบโรงกลั่นน า้มนัตา่ง ๆ ซึง่ในปี 2562 มีโรงกลั่น
น า้มนัขนาดใหญ่ดดท้ าการหยดุซอ่มบ ารุงใหญ่ 2 แห่ง จงึสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้สาเหตท่ีุท าให้
ยอดขายเพ่ิมขึน้ยงัมาจากการท่ีบริษัทฯ มีชนิดบริการใหม ่ ๆ และสิ่งท่ีส  าคญัอีกประการหนึ่งของการท างานโครงการ
จะตอ้งมีการวางแผนทางดา้นบคุลากรดว้ย ซึง่บริษัทฯ กด็ดมี้การวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอ้มเป็นอย่างดี จงึท าให้
งานบริการในแตล่ะโครงการส าเรจ็ลลุว่งดปดดด้ว้ยดี  

2. ด้านการใหบ้ริการลูกค้า 
บริษัทฯ มีการใหบ้ริการชนิดใหม ่ๆ อย่างตอ่เน่ือง ส  าหรบัชนิดบริการใหม ่ๆ ท่ีบริษัทฯ ดดม้ีการใหบ้ริการ

ดปบา้งแลว้ ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบตัิการทดสอบเชิงกล ในปี 2562 หอ้งปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลสามารถใหบ้ริการกบั
ลกูคา้ดดต้ลอดทัง้ปี สง่ผลท าใหย้อดขายและก าดรที่เกิดขึน้ในปี 2562 มาจากการใหบ้ริการของหอ้งปฏิบตัิการทดสอบ
เชิงกลพอสมควร สว่นการใหบ้ริการตรวจสอบท่อโดยวิธี Intelligent Pigging ท่ีด  าเนินการรว่มกบัพนัธมิตรนัน้ บริษัทฯ 
ก็ดดร้บัความดวว้างใจจากลกูคา้เป็นอย่างดี โดยโครงการท่ีบริษัทฯ ดดร้บังานดดแ้ก่ ลกูคา้บริษัท Exxon Mobile 
Expiration จงัหวดัขอนแก่น, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัท FPT เป็นตน้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการ
ใหบ้ริการการตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการใหบ้ริการมากย่ิงขึน้ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ดดพ้ฒันาใหบ้คุลากรมีความรู ้ ความสามารถในการท างานอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นดปตามท่ี

มาตรฐานก าหนด ในปี 2562 บริษัทฯ ดดจ้ดัสง่พนกังานเขา้ฝึกอบรมและทดสอบในหลกัสตูรตา่ง ๆ เพ่ือใหพ้นกังาน
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สามารถเขา้ดปปฏิบตัิงานในโรงกลั่นน า้มนัดด ้นอกจากนี ้ยงัดดม้ีการจดัฝึกอบรมภายในเพ่ือใหพ้นกังานดดร้บัใบรบัรอง
ตามวิธีการทดสอบตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง  

4. ด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 
บริษัทฯ ดดมุ้ง่เนน้เรื่องการสรา้งระบบบริหารจดัการเชิงคณุภาพ ในปี 2562 บริษัทฯ ดดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน ISO/IEC17020:2012 ใหเ้ป็นหน่วยงานการตรวจสอบแท็งคแ์บบยดึติดถาวรบนรถขนสง่วตัถอุนัตราย คือ 
รถบรรทกุวตัถอุนัตราย โดยบริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและทดสอบเพ่ือใหผู้ร้บับริการเกิดความมั่นใจใน
ความปลอดภยัของรถบรรทกุ ซึง่การรบัรองดงักลา่ว บริษัทฯ ดดร้บัการรบัรองเป็นรายแรก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัให้
ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรง่ใส โดยเมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ดดผ้่านการตอ่อายุ
ใบรบัรองจากโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนดทยในการตอ่ตา้นการทจุริตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ แตย่งัดม่
สามารถรบัใบรบัรองดดเ้น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19  

เมื่อนายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงจบ ประธานฯ ดดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้เขา้ร่วมประชุมสามารถท าการ
ซกัถามขอ้สงสยัและแสดงความเห็น   

นายสมชาย ปัดภยั ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้
1. ในปี 2562 มีพนกังานก่ีคน ปี 2563 รบัเพ่ิมก่ีคน และเป้าหมายของบริษัทฯ จะมีพนกังานก่ีคน 

 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ ตน้ปี 2562 บริษัทฯ มีพนกังาน 411 คน ปลายปีมีพนกังาน
ประมาณ 520 คน หากดโูดยสงัเขปจะพบวา่พนกังานเพ่ิมขึน้ประมาณ 100 คน ซึง่เป็นดปตามท่ีเรียนใหท้ราบก่อน  
หนา้นีค้ือ บริษัทฯ รบัพนกังานมาเพ่ือรองรบังานซอ่มบ ารุงใหญ่ ซึง่มีทัง้หมด 3 งาน เป็นงานตา่งประเทศ 1 งานและ
งานในประเทศ 2 งาน จงึตอ้งใหค้วามส าคญัในเรื่องการวางแผนพนกังาน ซึง่ก่อนท่ีจะเริ่มงาน บริษัทฯ ตอ้งมีการ 
ฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความพรอ้มในการปฏิบตัิงาน จงึตอ้งทยอยรบัพนกังานตัง้แตต่น้ปีเพ่ือใหม้ีพนกังานเพียงพอท่ีจะ
ใหบ้ริการ 

2. งานปิดซอ่มบ ารุงโรงกลั่นของลกูคา้ บมจ.บางจาก คอรป์อเรชั่น เลื่อนจากดตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็นปี 
2564 ท าใหบ้ริษัทฯ มีรายดดล้ดลงเท่าใด 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ งานปิดซอ่มบ ารุงโรงกลั่นของลกูคา้ บมจ.บางจาก คอรป์อเรชั่น 
เดิมมีแผนเริ่มงานประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถนุายน 2563 แตต่ิดปัญหาบางประการจงึตอ้งเลื่อนออกดป และจะ
กลบัมาเริ่มงานประมาณดตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2564 ท าใหปี้ 2563 บริษัทฯ จะมีรายดดล้ดลงจากงานดงักลา่วประมาณ 
15 – 20       ลา้นบาท 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึดมม่ีการลงมติวาระนี ้
ดมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
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ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 3 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิม 4 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 108 หุน้ ปัจจุบนัมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุจ านวน 92 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,602,039 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
72.64 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด 
  
วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
  ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนองบการเงิน
ประจ าปี 2562 ตอ่ท่ีประชมุ 
               นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า  บริษัทฯ ดดจ้ัดท างบการเงินประจ าปี 
2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ดดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต รวมทัง้
ดดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2562 ท่ีดดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านทราบลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย QR – Code ในครัง้นี ้
แลว้ โดยเนือ้หาส าคญัของงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีดงันี ้
  สินทรพัยร์วมปี 2562 มีจ านวน 542.45 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จ านวน 57.21 ลา้นบาท 
  หนีส้ินรวมปี 2562 มีจ านวน 85.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จ านวน 39.21 ลา้นบาท 
  สว่นของผูถื้อหุน้รวมปี 2562 มีจ านวน 456.40 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จ านวน 18.00 ลา้นบาท 
  รายดดร้วมปี 2562 มีจ านวน 480.57 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จ านวน 102.99 ลา้นบาท 
 ก าดรสทุธิท่ีเป็นสว่นของบริษัทใหญ่ปี 2562 มีจ านวน 50.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จ านวน 40.91 
ลา้นบาท ท าใหม้ีผลก าดรสทุธิตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.52 บาทตอ่หุน้ 

 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม่ 
นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้

1. สินคา้คงเหลือ เหตใุดจงึมียอดเพ่ิมขึน้เป็น 2 เท่าของปีก่อน 
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงว่า เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ มีการส ารองสินคา้ดวเ้พ่ือ

รองรบังานในดตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ซึ่งจะเห็นดดว้่าบริษัทฯ มีรายดดใ้นดตรมาสท่ี 1 เพ่ิมขึน้ และบริษัทย่อยมีการส ารอง
สินคา้ดวเ้พ่ือขายมากขึน้ ท าใหส้ินคา้คงเหลือมีจ านวนเพ่ิมขึน้ 

2. ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหนา้ (จากรายงานประจ าปีหนา้ท่ี 146) คือรายการอะดร 
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงว่า ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหนา้ ประกอบดว้ย 

สญัญาเช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นส านกังาน และการออกหนงัสือค า้ประกนัผลงานใหก้บัลกูคา้ เป็นตน้ 
  
 นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้



 

หนา้ 8 ของ 28 

 

1. ขอใหอ้ธิบายความคืบหนา้ในการบริหารจดัการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
-  ลกูหนีก้ารคา้ 17.02 ลา้นบาท 
-  มลูคา่งานบริการที่ยงัดมด่ดเ้รยีกเก็บเงิน 75,797 บาท 
-  ลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญา 3.6 ลา้นบาท 

 นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ ลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญา 3.6 ลา้นบาท คือ เงินประกนัผลงานท่ี
ลกูคา้หกัดว ้ เม่ืองานเสรจ็สิน้ บริษัทฯ กส็ามารถเรียกคืนดดด้มต่ิดปัญหาเรื่องอื่นใด สว่นลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งาน
บริการที่ยงัดมด่ดเ้รียกเก็บเงินนัน้ บริษัทฯ มีระบบในการวิเคราะหค์วามสามารถในการช าระหนีต้ัง้แตเ่ริ่มรบังานและมี
การติดตามอย่างใกลชิ้ด ในกรณีท่ีพบวา่ลกูคา้มีการผิดนดัช าระ บริษัทฯ จะมีการติดตามดปยงัผูบ้ริหารของลกูคา้ และ
มีการติดตามทวงถามเป็นระยะ ๆ ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินกบัลกูคา้ดดเ้กือบทกุราย มีเพียงบางรายท่ี
ดดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจในปัจจบุนั ท าใหจ้่ายช าระลา่ชา้บา้ง 

2. บริษัทฯ เขา้ซือ้กิจการ บจก.ดเูวลล ์ อินเตอรเ์ทรด ดมท่ราบวา่ท าธุรกิจประเภทใด กลุม่ลกูคา้ของกิจการ
เป็นประเภทใด 

  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ บจก.ดเูวลล ์ อินเตอรเ์ทรด ด าเนินธุรกิจในดา้นการซือ้/ขาย
เครื่องมือและอปุกรณใ์นการตรวจสอบและทดสอบทางอตุสาหกรรม ซึง่จะมีเครื่องมือหลากหลายชนิดท่ีใชใ้นกลุม่
อตุสาหกรรมการทดสอบโดยดมท่ าลาย และอตุสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ 
 
 นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้

1. รายดดจ้ากการขายสว่นงาน และรายดดเ้งินปันผล (จากรายงานประจ าปีหนา้ท่ี 107) เหตใุดปี 2562 จงึดม่
มีขอ้มลู 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ ในปี 2561 บจก.คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล มีการขายสว่นงาน

เกษตรออกดป จงึตอ้งมีการรบัรูร้ายการเป็นรายดดจ้ากการขายสว่นงาน 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงเพ่ิมเติมวา่ เน่ืองจากในปี 2562 บจก.คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ยอดขายและก าดรดมม่ากหากเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากมีการขายบางสว่นงานออกดป จงึดมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลกลบัมายงับริษัทฯ 

2.  ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในปี 2561 จ านวน 1.1 ลา้นบาท ตัง้ทิง้หรือบนัทกึตวัเลขทาง
บญัชี และหากเก็บหนีด้ดจ้ะมีการโอนกลบัรายการหรือดม่ 

  นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ การด าเนินงานท่ียกเลิกของบริษัทอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ซึง่แสดงอยู่ในรายงานประจ าปีหนา้ท่ี 140 เป็นขอ้มลูที่แสดงใหเ้ห็นถงึสถานะการด าเนินงานโดยสงัเขปของ
สว่นงานเกษตรท่ี บจก.คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล ขายออกดป โดยแสดงรายดด ้ตน้ทนุ คา่ใชจ้่าย และก าดร (ขาดทนุ) 
ท่ีเกิดขึน้ของสว่นงานท่ียกเลิกนัน้ 
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 นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้
1. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ลกูหนีก้ารคา้ 17.02 ลา้นบาท ดมท่ราบวา่มีการติดตามหรือดม่ 

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 17.02 ลา้นบาท เป็นหนีค้งคา้งก่อนท่ีบริษัทฯ 
จะเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สว่นใหญ่เป็นของลกูหนีบ้ริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ดทยแลนด)์ จ ากดั (“ลกูหนีน้าแคป”) 
มีการติดตามอยู่ ขณะนีค้ดีอยู่ท่ีศาล ก าลงัมีการพิทกัษท์รพัยเ์น่ืองจากศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย อยู่ระหวา่งการขอ
เฉลี่ยหนี ้

2. มลูคา่งานบริการที่ยงัดมด่ดเ้รียกเก็บเงิน 75,797 บาท หากดมต่ิดปัญหา เหตใุดจงึตอ้งตัง้คา่เผ่ือหนี ้    
สงสยัจะสญู 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ มลูคา่งานบริการที่ยงัดมด่ดเ้รียกเก็บเงินมีปัญหาเลก็นอ้ย เน่ืองจาก

เอกสารประกอบการวางบิลสญูหาย จงึดดม้ีการติดตามขอใบสั่งซือ้ (PO) และเรียกเก็บเงินใหม ่ ดมด่ดต้ดัเป็นหนีส้ญู 
เน่ืองจากคาดว่าจะเก็บเงินดด ้แตต่อ้งตัง้คา่เผ่ือฯ ดวต้ามนโยบายของบริษัทฯ และตามมาตรฐานการบญัชี 

3. ลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญา 3.6 ลา้นบาท คาดวา่จะดดร้บัช าระเม่ือใด ความคืบหนา้เป็นอย่างดร 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ ลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญาเป็นเงินประกนัของลกูหนีน้าแคป ซึง่

บริษัทฯ ดดฟ้้องรอ้งรวมกบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีแจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้รบัทราบดปก่อนหนา้นี ้ โดยขณะนีอ้ยู่ระหวา่งเจา้พนกังาน
พิทกัษท์รพัยพิ์จารณาค าขอรบัช าระหนีข้องบรรดาเจา้หนีว้า่มีสิทธิโดยชอบธรรมในการขอรบัช าระหนีห้รือดม ่ โดย
ปัจจบุนัดดด้  าเนินการตรวจสอบดปแลว้ประมาณ 30 ราย 

4. ขณะนีล้กูหนีน้าแคปมีเงินอยู่ 4,500 ลา้นบาท แตม่ียอดหนี ้ 7,500 ลา้นบาท สว่นตา่งจะด าเนินการ
อย่างดร ในทางคดีความถือว่าสิน้สดุหรือดม ่
นายศกัดา เกตแุกว้ ท่ีปรกึษากฎหมาย ดดชี้แ้จงวา่ ลกูหนีน้าแคปมีเจา้หนีท่ี้ย่ืนค าขอรบัช าระหนีร้วม 78 

ราย รวมยอดเงินประมาณ 7,500 ลา้นบาท และเน่ืองจากศาลฎีกาพิพากษาใหล้กูหนีน้าแคป ชนะคด ีปตท. ประมาณ 
4,500 ลา้นบาท ซึง่ ปตท. ดดน้  าแคชเชียรเ์ช็คมาวางต่อศาลแลว้ แตเ่จา้พนกังานพิทกัษท์รพัยย์งัดมส่ามารถแบ่งใหก้บั
บรรดาเจา้หนีท่ี้ขอรบัช าระหนีด้ด ้ เน่ืองจากตอ้งตรวจค าขอรบัช าระหนีใ้หค้รบก่อน จงึจะมีการนดัประชมุเพ่ือแบ่ง
ทรพัยส์นิตอ่ดป ขณะนีย้งัดมแ่ลว้เสรจ็อยู่ระหวา่งตรวจสอบเอกสาร ส  าหรบัสว่นตา่งท่ีเกิดขึน้ดมเ่ก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 
เป็นหนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยท่ี์ตอ้งดปสบืทรพัยว์า่ลกูหนีน้าแคปมีหนีท่ี้จะเก็บดดอ้ีกหรือดม ่ หากติดตาม    
สืบทรพัยค์รบ หรือตรวจค าขอรบัช าระหนีค้รบแลว้ จะมีการนดัประชมุบรรดาเจา้หนีเ้พ่ือน าเงินจ านวน 4,500 ลา้นบาท 
มาแบ่งปันใหเ้จา้หนีต้ามสดัสว่นตอ่ดป 

5. บริษัทฯ ตัง้ส  ารองคา่ใชจ้่ายดวเ้ท่าใด 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ บริษัทฯ ตัง้ส  ารองดวแ้ลว้ประมาณ 16 ลา้นบาท ตัง้แตปี่ 2550 หาก

บริษัทฯ ดดร้บัช าระคนืก็จะรบัรูเ้ป็นรายดดอ้ื่น 
6. การตัง้ส  ารองคา่เผ่ือฯ จ านวน 16 ลา้นบาท เกิดจากรายการลกูหนีก้ารคา้ใช่หรือดม่ 
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นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ การตัง้ส  ารองคา่เผ่ือฯ ของลกูหนีน้าแคปมาจากรายการลกูหนี้
การคา้ประมาณ 13 ลา้นบาท และมาจากลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญาประมาณ 3.6 ลา้นบาท 

7. การตัง้ส  ารองคา่เผ่ือฯ ของลกูหนีก้ารคา้ 17.02 ลา้นบาท รวมกบัลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญา 3.6      
ลา้นบาท แสดงวา่บริษัทฯ จะดดร้บัสว่นแบ่งจากลกูหนีน้าแคปอยู่ประมาณ 20 ลา้นบาทใชห่รือดม ่
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ ในสว่นของลกูหนีก้ารคา้ 17.02 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลกูหนี ้    

นาแคป ประมาณ 14 ลา้นบาท และลกูหนีร้ายอื่นประมาณ 2 – 3 ลา้นบาท สว่นลกูหนีเ้งินประกนัตามสญัญา 3.6 
ลา้นบาท เป็นของลกูหนีน้าแคปทัง้หมด เบ็ดเสรจ็รวมลกูหนีน้าแคปมีประมาณ 17 ลา้นบาท 
  ดมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดมเ่ห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน  แลว้จึง
น าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย     71,602,039     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบ
การเงินประจ าปี 2562  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 4 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3 หุน้ ปัจจุบันมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุจ านวน 94 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,602,042 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
72.64 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
วาระที ่4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ มอบหมายให ้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอขอ้มลูตอ่ท่ีประชมุ 
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลดม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าดรสุทธิ โดยในปี 2562 นี ้บริษัทฯ มีก าดรสุทธิเฉพาะกิจการ จ านวน 51.42 ลา้นบาท คิดเป็นก าดรต่อหุน้ 0.52 
บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
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ด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ซึง่บริษัทฯ ดดจ้่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2562 
ดปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลงัของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 
0.30 บาท (ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัอตัราท่ีจะเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีก าหนดดวเ้ดิม
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563) โดยจ่ายจากก าดรสทุธิสว่นท่ีดดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเลื่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ดดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดปแลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 โดย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จ านวน 2 ครัง้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และดม่เสนอจ่ายเงิน
ปันผลเพ่ิมเติมจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 อีก 
  ส าหรบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าดรสุทธิ ในปี 2562 นี ้คิดเป็นรอ้ยละ 67.09 ของก าดรสุทธิ คิด
เป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ 34,498,969.75 บาท โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2561 

1. ก าดรสทุธิ (บาท) 51,421,351.65 25,488,623.94 

2. ก าดรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุน้) 0.52 0.26 

3. เงินปันผลจ่าย     

    - เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุน้) 0.05 0.00 

    - จ านวนเงินจ่ายปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท) 4,928,424.25 0.00 

    - เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนหลงั (บาท : หุน้) 0.30 0.25 

    - จ านวนเงินจ่ายปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนหลงั (บาท) 29,570,545.50 24,642,121.25 

    - เงินปันผลรวม (บาท : หุน้) 0.35 0.25 

    - จ านวนเงินรวม (บาท) 34,498,969.75 24,642,121.25 

4. จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั (หุน้) 98,568,485 98,568,485 

5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าดรสทุธิ 67.09% 96.68% 
 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม่ 

  ดมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดม่เห็นดว้ย

หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึง
น าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 
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ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     71,602,042     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คิดเป็นเงิน 34,498,969.75 บาท แบ่งเป็น 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการ 6 เดือนแรก ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทดดอ้นุมตัิเมื่อวนัท่ี 10 
สิงหาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 4,928,424.25 บาท โดยบริษัทฯ ดดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่วแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลประกอบการ 6 เดือนหลงั ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทดดม้ีมติอนุมตัิเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 29,570,545.50 
บาท โดยบริษัทฯ ดดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากก าดรสทุธิส่วนท่ี
ดดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก ตามท่ีเสนอ 

 
ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 5  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 1 หุน้ ปัจจุบนัมีผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุจ านวน 95 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,602,043 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
72.64 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด   
 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
นางภทัธาวรรณ ดชยพิมพ ์ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ ดดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รบัพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาเป็นการล่วงหนา้แลว้ ปรากฏว่าดม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ แตอ่ย่างใด 
 ปัจจบุนักรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทัง้หมด 9 ท่าน และในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้นี ้
มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 
  1.) นายสมยศ เจียมจิรงักร           กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 
     สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  2.) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริษัท/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
 3.) นางมณีรสัมิ ์รตัคาม กรรมการบริษัท         
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 ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมานางมณีรสัมิ์ รตัคาม ดดย่ื้นหนงัสือผ่านประธานกรรมการบริษัท 
โดยแสดงความจ านงดมป่ระสงคจ์ะดดร้บัการคดัเลือกกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งดม่รวมกรรมการผู้มีส่วนดด้เสียดด้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแลว้มีความเห็นวา่ นายสมยศ เจียมจิรงักร 
และนายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการและกรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลท่ีดดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ   
จะสามารถใหค้วามเห็นดดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นดปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายสมยศ  เจียมจิรงักร และนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการและ
กรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ นายคมจกัร รตัคาม เป็นกรรมการของบริษัท หากนายคมจกัร รตัคาม 
ดดร้บัการ แต่งตัง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีดดร้บัการแต่งตัง้ โดย
รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎอยู่ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในวาระนีจ้ะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นรายบุคคล และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ท่ีส่งเสริมใหม้ีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบดด ้จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงคะแนนเสียง ทัง้ท่ีเห็นดว้ย ดม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 

 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระเป็นรายบคุคล  โดยใชบ้ตัรลงคะแนน  1  ใบ  ตอ่กรรมการ  1  ท่าน 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้ 

1. นายสมยศ  เจียมจิรงักร 
เห็นดว้ย     71,602,043     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
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2. นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  
เห็นดว้ย     71,602,043     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
3. นายคมจกัร  รตัคาม 
เห็นดว้ย     71,591,208     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    99.98   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย    100     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง       10,735     เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      0.02   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง     
นายสมยศ เจียมจิรงักร  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ และนายคมจักร  รตัคาม  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ดงันัน้  คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2563 จะประกอบดว้ย 
1)  นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 
2)  นายสมยศ  เจียมจิรงักร 
3)  นายสมชาย  จองศิริเลิศ  
4)  นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์
5)  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม                      
6)  นายธวชัชยั  ลิปิธร  
7)  นายศภุโชค  สิริจนัทรดิลก  
8)  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 
9)  นายคมจกัร  รตัคาม   
 
ก่อนเขา้สูว่าระท่ี 6  ดม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพ่ิม ปัจจบุนัมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้

รว่มประชมุเท่าเดิมจ านวน  95 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,602,043 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.64 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด   
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
นางภัทธาวรรณ  ดชยพิมพ์ ดด้ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า ส  าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563 

คณะกรรมการดด้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีดด้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ภาระหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว้ คณะกรรมการจงึพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 

1.  คา่เบีย้ประชมุ 

1.1 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

1.2  คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

1.3  คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและ 
        พิจารณาคา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

16,500 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
13,200 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 

 
 

13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

2 คา่บ าเหน็จกรรมการ ดมเ่กิน 5 ลา้นบาท ดมเ่กิน 3 ลา้นบาท 
3 คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารที่ดมด่ดเ้ป็นพนกังาน ดมเ่กิน 4 ลา้นบาท ดมเ่กิน 3 ลา้นบาท 
หมายเหต ุ: คา่เบีย้ประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูก้  าหนดจ านวนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการแตล่ะ
ท่านต่อดปทั้งนีด้ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการดดร้บัในฐานะพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัท  ซึ่ง
คา่ตอบแทนท่ีเสนอนีจ้ะเริ่มใชต้ัง้แต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคา่ตอบแทนท่ี
จ่ายทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งดม่เกินวงเงินท่ีดดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 
การพิจารณาอนุมัติในวาระนี ้ตอ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงดม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม ่
ดมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดมเ่ห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และ
น าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย     71,602,043     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงดม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 
ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 7 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 5,200 หุน้ ปัจจุบันมีผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน  97 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันทัง้สิน้ 71,607,243 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 72.65 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด   
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญช ี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอให ้นายสมยศ เจียมจิรงักร ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอขอ้มลูตอ่ท่ีประชมุ 
             นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ดด้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือแต่งตั้ง         
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ นายจุมพฎ ดพรรตันากร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขท่ี 7645 (ยังดม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู ้สอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขท่ี 7764 (ยังดม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8125 (ยังดม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ดอ เอ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความ
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เช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมถึงปฎิบัติหน้าท่ีดดอ้ย่างดีตลอดมา ทั้งนี ้  ให้ก าหนด
คา่ตอบแทนดมเ่กิน 1,385,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ดปนี ้

รายการ 
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 
ปี 2562 (บาท) 

คา่สอบบญัชีของบริษัท 1,090,000 1,005,000 
คา่บริการอื่น 

- คา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนดขบตัรสง่เสริม (BOI) 
- คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 

 
30,000 

265,000 

 
30,000 
80,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,385,000 1,115,000 
 หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากในปี 2563 มีการปรบัเพ่ิมค่าสอบบัญชี และ

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้อีก 1 แห่ง  
 
ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชี ดี ดอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ดม่มี

ความสัมพันธห์รือส่วนดดส้่วนเสียกับบริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือมีความเก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม ่
นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้

1. เหตใุดจงึดมร่ะบช่ืุอผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในรายงานผูส้อบบญัชี (จากรายงานประจ าปี
หนา้ท่ี 97) 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ รายงานประจ าปีหนา้ท่ี 97 คือ รายงานความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร หากตอ้งการทราบวา่
บริษัทฯ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากท่ีใดนัน้สามารถดขูอ้มลูดดจ้ากรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ าปีหนา้ท่ี 15 สว่นรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจะแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีหนา้ท่ี 99 – 103  

2. ขอทราบเหตผุลจากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มลูในรายงานผูส้อบบญัชี (จากรายงานประจ าปี
หนา้ท่ี 102 หวัขอ้ท่ี 3 และย่อหนา้ท่ี 8) 
นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชี ดดชี้แ้จงวา่ หวัขอ้ท่ี 3 ท่ีดดร้ะบดุว ้เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบญัชี

ฉบบัใหมก่ าหนดใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบถงึการด าเนินการตอ่เน่ือง ซึง่ถือเป็นมาตรฐานในการเขียนรายงานผูส้อบ
บญัชีอย่างหนึ่งวา่ดดเ้ลือกการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัเกณฑใ์นการด าเนินงานตอ่เน่ือง โดยระบวุา่จากการสอบถาม
และจากหลกัฐานท่ีดดร้บั หากสรุปวา่มีความดมแ่น่นอนเก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เน่ืองจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน แตห่ากดมด่ดเ้ปิดเผยดว ้แสดงวา่บริษัทฯ ดมม่ีประเดน็ นอกจากนี ้ยงัตอ้งระบวุา่จากหลกัฐานท่ี
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ดดร้บัจนถงึวนัท่ีตรวจสอบดมพ่บประเดน็ แตห่ากตรวจพบหลงัจากวนัท่ีตรวจสอบก็อาจจะมีความดมแ่น่นอนเกิดขึน้ดด ้
สว่นย่อหนา้ท่ี 8 มีการระบดุวเ้น่ืองจากเป็นเกณฑข์องมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีตอ้งเปิดเผยวา่ ผูส้อบบญัชีดดม้ีการ
สื่อสารกบัฝ่ายก ากบั (คณะกรรมการตรวจสอบ) เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ในงบการเงินก่อนท่ีจะน ามาอนมุตัิในท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และเผยแพรต่อ่ส านกังาน กลต.  

 
ดมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดมเ่ห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึง
น าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด  

ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     71,607,243     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติแต่งตัง้ 
นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ นายจุมพฎ  ดพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขท่ี 7645  (ยังดม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 7764 (ยงัดม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร  ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8125 (ยังดม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ดอ เอ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2563  เป็นจ านวนเงินดมเ่กิน 1,385,000 บาท  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 8 ดม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ปัจจุบนัมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้
รว่มประชุมเท่าเดิมจ านวน 97 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,607,243 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.65 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด   
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

นางภทัธาวรรณ  ดชยพิมพ ์ ดดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เดิมดดก้ าหนดดว ้13 
ขอ้ แต่เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจน และความคล่องตวัในการด าเนินงาน  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้      
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกด้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3.  โดยเพ่ิมวตัถุประสงค ์จาก
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เดิม 13 ขอ้  เป็น 18 ข้อ  ตามรายละอียดในหนังสือเชิญประชุมท่ีดดจ้ัดส่งให้กับทุกท่านแลว้  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ดปนี ้

วัตถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิ 
ข้อที ่14  ประกอบกิจการงานตรวจสอบถงัก๊าซหุงตม้ ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงัขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และ
อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง งานทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน า้มนั และถงัขนสง่น า้มนั ระบบท่อน า้มนั และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง 
งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่ง ก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติท่ี 
เก่ียวขอ้ง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ
ธรรมชาติเหลวท่ีเก่ียวขอ้ง งานตรวจสอบระบบดฟฟ้า งานตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 
ข้อที ่15  ประกอบกิจการงานทดสอบและตรวจสอบรถขนส่งสารเคมี งานทดสอบและตรวจสอบหมอ้น า้และหมอ้ตม้ท่ี
ใชข้องเหลวเป็นสื่อน าความรอ้น งานประเมินอายุการใชง้านท่ีเหลือของหมอ้น า้  และหมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นสื่อน า
ความรอ้น  งานทดสอบและตรวจสอบภาชนะความดนั งานตรวจประเมินโรงงาน 
ข้อที ่16  ประกอบกิจการตรวจสอบและทดสอบ รถดฟ ระบบราง และสญัญาณดฟจราจรดา้นทางรถดฟ 
ข้อที่ 17  ประกอบกิจการงานทดสอบอากาศยานและชิน้ส่วนของอากาศยาน งานทดสอบระบบท่อขนส่งบริการท า
ความสะอาดและซ่อมบ ารุงถงัในโรงงานอุตสาหกรรม การจดัทา ตรวจทาน และรบัรองแบบและรายการค านวณทาง
วิศวกรรม 
ข้อที ่18  ลงทนุในกองทนุรวม หรือซือ้หน่วยลงทุนจากกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ฝากเงินกับธนาคาร หรือสถาบันรับฝากเงินอื่นใดท่ีตั้งขึน้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือการลงทุนซือ้ 
พนัธบตัร หุน้กู ้และหลกัทรพัยอ์ื่นของบริษัทใด ๆ 

 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม่ 
นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้

1. วตัถปุระสงคท่ี์เพ่ิมเติม กิจการใดจะเป็นผูด้  าเนินการ 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ วตัถปุระสงคท่ี์ขอเพ่ิมเติมนีบ้างงานเป็นงานบริการที่บริษัทฯ 

ด าเนินการอยู่แลว้ แตเ่พ่ือป้องกนัปัญหาการตีความของหน่วยงานราชการ จงึตอ้งด าเนินการเพ่ือใหม้ีการระบดุวอ้ย่าง
ชดัเจน สว่นวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 16 และ 17 เป็นการขอเพ่ิมเติมเพ่ือรองรบังานบริการในอนาคต 

2. วตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 18 ท่ีขอเพ่ิมเติม บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในเรื่องการลงทนุอย่างดร และจะบริหาร
ความเสี่ยงอย่างดรเพ่ือดมใ่หเ้กิดผลขาดทนุ 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ การขอเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 18 นีด้  าเนินการเพ่ือใหเ้กิดความ

ชดัเจนในการน าเงินสดของกิจการดปลงทนุในกองทนุรวมตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีสงูสดุ ทัง้นี ้ คณะกรรมการ



 
 

หนา้ 20 ของ 28 

 

บริษัทดดม้ีการพิจารณาและก าหนดระดบัความเสี่ยงดวแ้ลว้ ฝ่ายบริหารจะดมด่  าเนินการเกินกวา่ท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

ดมม่ีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดมเ่ห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึง
น าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย     71,607,243     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงดม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มีมติอนุมตัิใหแ้กด้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3.  โดยเพ่ิมวตัถุประสงค ์จากเดิม 13 ขอ้  เป็น 18 ขอ้  
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 9 ดม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ปัจจุบนัมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้

รว่มประชุมเท่าเดิมจ านวน 97 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 71,607,243 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.65 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายดดแ้ลว้ทัง้หมด   
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

นางภทัธาวรรณ  ดชยพิมพ ์ ดดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  ตามท่ีขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 32 และ 35  ดมด่ดก้ าหนดให้
บริษัทฯ สามารถจดัการประชุมคณะกรรมการและจดัประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ด ้ เพ่ือใหส้ามารถรองรบั
การจดัการในเรื่องดงักลา่วดด ้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกด้ข
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และ 35 ตามรายละอียดในหนังสือเชิญประชุมท่ีดด้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว   โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ดปนี ้

 ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไข 
ข้อที่ 32  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่าง
นอ้ยสามเดือนตอ่ครัง้ การประชมุคณะกรรมการของ 

ข้อที่ 32  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่าง
นอ้ยสามเดือนตอ่ครัง้ การประชมุคณะกรรมการของ 
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ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไข 

บริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ท่ีอนัเป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับ ท่ี
ส  านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาตั้งอยู่  ห รือ
กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งดด้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 
 
 
 
ข้อที่ 35  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อ
หุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนับ
แตว่นัสิน้ สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
               การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกลา่ว 
แลว้ใหเ้รียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ดดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ ้นนับรวมกันดด้ดม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ดด ้แตต่อ้งระบุเรื่องและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมดว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีดดร้บั
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
               ในกรณี ท่ีคณะกรรมการดม่จัดให้มีการ
ประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผูถื้อหุน้
ทั้งหลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือผู้ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกันดด้
จ านวนหุน้ตามท่ีบังคับดวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ดด ้
ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตาม 

บริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ท่ีอนัเป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับ ท่ี
ส  านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาตั้งอยู่  ห รือ
กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งดด้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 
               การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถ
กระท าผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ดด้ โดยเป็นดปตาม
เง่ือนดข ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
ข้อที่ 35  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อ
หุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนับ
แตว่นัสิน้ สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
               การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกลา่ว
แลว้ใหเ้รียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ดดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ ้นนับรวมกันดด้ดม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายดดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ดด ้แตต่อ้งระบุเรื่องและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมดว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีดดร้บั
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
               ในกรณี ท่ีคณะกรรมการดม่จัดให้มีการ
ประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผูถื้อหุน้
ทั้งหลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือผู้ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกันดด้
จ านวนหุน้ตามท่ีบังคับดวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ดด ้
ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตาม 
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ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไข 
วรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อ
หุ้น ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
               ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมดม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดดวใ้นขอ้บังคับขอ้ท่ี 38 ผูถื้อหุ้น
ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ี
เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีส  านกังาน
ใหญ่หรือส านกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร
หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

วรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อ
หุ้น ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
               ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมดม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดดวใ้นขอ้บังคับขอ้ท่ี 38 ผูถื้อหุ้น
ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ี
เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีส  านกังาน
ใหญ่หรือส านักงานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร
หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด      
               การประชมุใหญ่ของบริษัทสามารถกระท า
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสด์ด ้โดยเป็นดปตามเง่ือนดข 
ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม่ 
นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามวา่ การประชมุใหญ่คืออะดร 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ การประชมุใหญ่ คือ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามวา่ การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ยงัคงจดัประชมุในรูปแบบเดิม นอกเหนือจากภาวะท่ีดมป่กติจงึจะประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสใ์ช่หรือดม ่
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัคงจดัประชมุในรูปแบบเดิม เวน้แตเ่กิดเหตกุารณด์มป่กติ 

 
นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามวา่ ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 35 รวมถงึการ

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ใชห่รือดม่ 
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ดดชี้แ้จงวา่ การประชมุใหญ่ในท่ีนีร้วมถงึการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 
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ดมม่ีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพ่ิมเติม  
ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะออกเสียงดมเ่ห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนจะดปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึง
น าดปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุดดล้งคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย     71,607,243     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
ดมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงดม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มีมตอินมุตัิการแกด้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 32 และ 35  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ดว้ยในวาระนีด้ม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติมแต่อย่างใดตามท่ี     
นางภทัธาวรรณ  ดชยพิมพ ์ ดดชี้แ้จงดปเมื่อตอนตน้แลว้นัน้  ในวาระนีจ้งึดมม่ีวาระท่ีจะพิจารณาและลงมติ  

ประธานฯ จึงขอให ้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอใหท่ี้ประชุมทราบถึง ทิศทางใน
การด าเนินธุรกิจส าหรบัปี 2563  

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ในปี 2563 บริษัทฯ มีทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจดงันี ้ 

เน่ืองจากตลาดดา้นการทดสอบโดยดมท่ าลายยงัมีแนวโนม้ท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ในปี 2562 และปี 2563 มี
หลายโครงการท่ีช่วยขบัเคลื่อนตลาดดา้นการทดสอบโดยดมท่ าลายดดเ้ป็นอย่างดี เช่น  

- โครงการของลกูคา้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ท่ีดดม้ีการลงทนุใหม่ 3 โครงการ และในปี 2563 นี ้
ก็จะมีโครงการของลกูคา้ บมจ.ดทยออยล ์ ช่ือ Clean Fuel Project (CFP) ซึง่ถือเป็นโครงการท่ีมี
ขนาดใหญ่กวา่โครงการของลกูคา้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประมาณ 2 - 3 เท่า  

- โครงการของลกูคา้ บมจ.ดออารพี์ซี ช่ือ Ultra Clean Fuel (UCF) ซึง่คาดวา่จะเริ่มโครงการดด้
ประมาณดตรมาสที่ 3 - 4 ปี 2563 และคาดวา่จะรบัรูร้ายดดท่ี้แน่นอนในปี 2564 ส าหรบัโครงการ
ใหมใ่นประเทศ บริษัทฯ มีการใหบ้ริการกบักลุม่ลกูคา้ท่ีมีการก่อสรา้งโรงดฟฟ้าใหม ่ ซึง่ระหวา่งการ
สรา้งนัน้จะมีสว่นประกอบตา่ง ๆ ท่ีตอ้งอาศยัวิธีการทดสอบโดยดมท่ าลายเป็นหลกั 



 
 

หนา้ 24 ของ 28 

 

- โครงการ LNG ซึง่ในปัจจบุนัพบวา่โรงดฟฟ้าในประเทศสว่นใหญ่จะใช ้ Natural Gas มากขึน้ และ
คาดวา่จะมีการเปิดเสรีในการน าเขา้ก๊าซ LNG จากตา่งประเทศมากขึน้ดว้ย ดงันัน้ จงึตอ้งมีสถานท่ี
จดัเก็บเพ่ิมขึน้ ปัจจบุนัโครงการท่ีด าเนินการอยู่มีท่ีจงัหวดัระยอง ซึง่เป็นคลงัเพ่ือจดัเก็บก๊าซ LNG 
ของบริษัทในกลุม่ บมจ.ปตท. ซึง่บริษัทฯ กด็ดเ้ขา้ดปใหบ้ริการในโครงการนีอ้ย่างตอ่เน่ือง คาดวา่จะ
แลว้เสรจ็ในช่วงตน้ปี 2564  

- งานโครงสรา้งเหลก็ท่ีบริษัทตา่งประเทศดดว้า่จา้งบริษัทผูผ้ลิตในประเทศดทยตรวจสอบก็ยงัเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหต้ลาดดา้นการทดสอบโดยดมท่ าลายในประเทศดทยมีแรงผลกัดนัอย่างตอ่เน่ือง 
ส  าหรบังานดา้นการตรวจสอบโรงงาน บริษัทฯ จะเนน้ท าการตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีตอ้งใชค้วามรู ้
ความสามารถสงูและมีการแข่งขนัดา้นราคาคอ่นขา้งต ่า เช่น งาน Tube Inspection และงาน 
MRUT เป็นตน้  

 ดา้นการพฒันาบคุลากร บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องการวางแผนก าลงัคน (Manpower Planning)  

วา่จะด าเนินการอย่างดรใหก้ารพฒันาศกัยภาพบคุลากรมีทกัษะในการท างานอย่างเพียงพอตอ่การใหบ้ริการ ดงันัน้ 

แผนงานในปี 2563 ก็จะมุง่เนน้ในดา้นบคุลากร โดยมีแผนท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เน่ืองจากทกุโครงการท่ี

บริษัทฯ ด าเนินการอยู่มีความตอ้งการดา้นทกัษะมากเป็นพิเศษ ซึง่แตล่ะโครงการมีความตอ้งการที่แตกตา่งกนัออกดป 

เช่น โซนยโุรปบางงานตอ้งใชท้กัษะท่ีรบัรองโดยมาตรฐาน PCN บางงานตอ้งรบัรองโดยมาตรฐาน CSWIP สว่นโซน

อเมริกาตอ้งรบัรองโดยมาตรฐาน API เป็นตน้ บริษัทฯ จงึตอ้งมีการวางแผนและด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัดดม้ีการจดัท าโปรแกรมเพ่ือใหบ้คุลากรสามารถอบรมผ่านระบบออนดลนใ์นหลกัสตูรตา่ง ๆ ดดท้กุท่ี ส  าหรบั

พนกังานกลุม่ Talent ก็จะดดร้บัการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ดมว่า่จะเป็นการจดัสง่พนกังานเขา้รบัการอบรมเพ่ือ

เสริมสรา้งศกัยภาพ หรือหาวิธีจดัการเพ่ือใหพ้นกังานอยู่รว่มกบัองคก์รดดย้าวนาน ซึง่จะเห็นความชดัเจนดา้น

ศกัยภาพและความสามารถของพนกังานผ่านโครงการ Talent Management System (TMS) เพ่ือท่ีจะรกัษาพนกังาน

ใหเ้ติบโตควบคูด่ปกบับริษัทฯ  

ดา้นการสรา้งระบบและมาตรฐานตา่ง ๆ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะเรื่องระบบการ

บริหารงานคณุภาพ ยงัคงเนน้เรื่องการขอการรบัรอง ISO/IEC17020 ดา้นงานทดสอบโดยดมท่ าลาย และ 

ISO/IEC17025 ดา้นหอ้งปฏิบตัิการสอบเทียบเครื่องมือ/อปุกรณ ์  โดยจะมีการใหบ้ริการผ่านทางบริษัทย่อย คือ    

บจก.ดเูวลล ์ อินเตอรเ์ทรด เพ่ือใหผู้ร้บับริการสามารถน าเครื่องมือ/อปุกรณด์ปใชด้ดอ้ย่างแมน่ย าและดมค่ลาดเคลื่อน 

นอกจากนี ้ยงัมกีารขยายขอบเขตเพ่ือตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 ของรถบรรทกุสารเคมีอนัตราย โดยจะ

ขยายขอบเขตใหค้รอบคลมุถงึงานตรวจสอบตามกฎหมายประเภทบริการอื่นใหม้ากขึน้ 



 
 

หนา้ 25 ของ 28 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัดดศ้กึษาหาธุรกิจอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น พิจารณาการท า M&A และพิจารณาการลงทนุ

ในธุรกิจอื่น เป็นตน้ ซึง่บริษัทฯ ดดพิ้จารณาอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี รวมถงึบริษัทฯ ยงัดดม้ีการใหบ้ริการท่ี

หลากหลายเพ่ือตอบโจทยล์กูคา้ดดอ้ย่างครบถว้น โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีการใหบ้ริการทางดา้นการตรวจสอบงานบนท่ี

สงูดว้ยเทคนิคการใชเ้ชือกในการท างาน (Rope Access Inspection) ซึง่เป็นการโรยตวัจากท่ีสงูเพ่ือท าการตรวจสอบ

ในโรงกลั่น ทัง้นี ้บริษัทฯ ก็ยงัมแีผนท่ีจะใหบ้ริการตรวจสอบอาคารสงูเพ่ิมเติม 

ความคืบหนา้ดา้นการรว่มงานกบัพนัธมิตร มีดงันี ้

1. พนัธมิตรจากประเทศเวียดนาม ช่ือ Alpha NDT VN บริษัทฯ ดดม้ีการจดัสง่พนกังานเพ่ือแลกเปลี่ยน

บา้ง แตปั่จจบุนัดดช้ะลอตวัเน่ืองจากเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 หากบริษัทฯ 

มีพนกังานดมเ่พียงพอก็จะใหบ้ริษัทพนัธมิตรเขา้มาช่วยงานดว้ย 

2. พนัธมิตรจากประเทศมาเลเซีย ช่ือ Rosen ในปี 2563 นี ้บริษัทฯ จะท าการตลาดใหม้ากย่ิงขึน้ 

ปี 2563 บริษัทฯ จะด าเนินการจดัตัง้หน่วยงานวิจยัและพฒันาขึน้ โดยคาดการณว์า่จะเริ่มท าการวิจยัและ

พฒันาในการจดัท าหุน่ยนตเ์พ่ือใชใ้นการตรวจสอบ และจะท าการวิจยัดา้น Automation ซึง่บริษัทฯ ดดม้ีการวางแผน

บคุลากรทางดา้นนีแ้ลว้ โดยจะพฒันาใหง้านบริการดา้นการตรวจสอบมีความกา้วหนา้มากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัดดน้  า Lean เขา้มาศกึษาขัน้ตอนการท างานตา่ง ๆ เพ่ือลดความสญูเสียของขบวนการท างาน ลดเวลา ลด

ตน้ทนุ และสง่มอบบริการท่ีดีใหก้บัลกูคา้ดด ้ 

 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูใ้ดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือดม่ 
นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ดด้สอบถามว่า บจก.ดูเวลล์ อินเตอรเ์ทรด มีผล

ประกอบการเป็นอย่างดร 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ ผลประกอบการของ บจก.ดเูวลล ์ อินเตอรเ์ทรด เป็นดปตาม

แผนงานท่ีวางดว ้เน่ืองจากตลาดดา้นการทดสอบโดยดมท่ าลายมีการฟ้ืนตวัและมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ 
 
นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามวา่ วตัถปุระสงคท่ี์ขอเพ่ิมเติมคาดวา่

จะมีรายดดเ้พ่ิมขึน้ก่ีเปอรเ์ซน็ตจ์ากปี 2562 คาดวา่จะมีรายดดเ้พ่ิมขึน้ก่ีเปอรเ์ซน็ตจ์ากปี 2562 และมีบคุลากรเพียง
พอท่ีจะรองรบังานในดา้นตา่ง ๆ ท่ีเพ่ิมอย่างดร เช่น การตรวจสอบรถดฟ ระบบราง และทดสอบอากาศยาน เป็นตน้ 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ งานตรวจสอบระบบราง อากาศยาน และชิน้สว่นอากาศยาน ในปี 
2563 ยงัดมม่ีรายดด ้เน่ืองจากอยู่ในช่วงเริ่มลงทนุเพ่ือรองรบังานในอนาคต ซึง่ขณะนีม้ีบคุลากรประมาณ 3 – 4 คน อยู่
ระหวา่งเตรียมความพรอ้มในดา้นการฝึกอบรบและฝึกทกัษะ เพ่ือใหผ้่านการรบัรองในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นางภทัธาวรรณ ดชยพิมพ ์ดดอ้า่นค าถามท่ีท่านผูถื้อหุน้สง่มาก่อนลว่งหนา้ ดงันี ้
นายบญุเกียรติ กอสนาน ผูถื้อหุน้ ดดส้อบถามวา่ การด าเนินงานและการขยายกิจการในประเทศพมา่ดด้

ด  าเนินการมาหลายปี ทราบมาวา่กิจการดมเ่กิดผลการด าเนินงานท่ีดีตอ่บริษัทฯ จงึขอใหค้ณะกรรมการชีแ้จงอย่าง
ละเอียดวา่จะด าเนินการอย่างดรตอ่ดปในแนวทางใด เช่น  

- ด าเนินการตอ่โดยยดึรูปแบบเดิม  
- ด าเนินการตอ่โดยเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกรรมท่ีน าก าดรมาสูบ่ริษัทฯ ดด ้เชน่ การซือ้มาขายดป การขยายการ

ลงทนุดปสูก่ารผลิตดฟฟ้าขาย หรือการบริการทางการจ าหน่าย และบริการผลิตอปุกรณด์ฟฟา้โซลา่รเ์ซลล ์
เป็นตน้  

- ปิดบริษัทในประเทศพมา่เพ่ือตดัคา่ใชจ้่ายและน าบคุลากรมาใหบ้ริการในประเทศดทย 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ใหข้อ้มลูตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปี 2562 เริ่มมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ในเรื่องของรายดดแ้ละ

ก าดร คือ ดดร้บังานในการตรวจสอบถงัเพ่ือบรรจกุ๊าซ LPG จ านวน 2 ลกู โดยในปี 2563 นโยบายของรฐับาลพมา่จะ
ผลกัดนัในเรื่องการใชก๊้าซ โดยเฉพาะก๊าซ LPG แทนพลงังานดฟฟ้า ขณะนีก้็มีโครงการท่ีบริษัทฯ จะเขา้ดปประมลู
คอ่นขา้งมาก อีกทัง้ บริษัทฯ มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัหน่วยงานท่ีดแูลและก ากบัเก่ียวกบัพลงังานในประเทศพมา่ จาก
จดุนีค้าดวา่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจมาดดด้ีแลว้ ประกอบกบัมีช่ือเสียงอย่างกวา้งขวางมากขึน้ ทัง้นี ้ ฝ่ายบรหิารดดศ้กึษา
หาธุรกิจอื่น ๆ บา้ง แตต่ิดปัญหาในเรื่องขอ้กฎหมาย เน่ืองจากธุรกิจซือ้มา/ขายดปในประเทศพมา่จะตอ้งเป็นบริษัทท่ี
ถือหุน้ทัง้หมดโดยสญัชาตพิมา่ สว่นงานดา้นการทดสอบโดยดมท่ าลายก็มีการใหบ้ริการอย่างตอ่เน่ือง จงึเห็นสมควร
ด าเนินการตอ่ 

 
นายสมชาย ปัดภยั ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามดงันี ้

1. บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี ขณะนีง้านตรวจสอบหมดแลว้หรือยงั 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ งานตรวจสอบของ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทร ียงัมีอย่างตอ่เน่ือง 

สว่นใหญ่เป็นงานจากลกูคา้ตา่งประเทศเก่ียวกบัการท าโครงสรา้งเหลก็ ซึง่ถือเป็นลกูคา้ล าดบัตน้ ๆ ของบริษัท 
2. บมจ.ยนิูมิต เอนจิเนียริ่ง มีงานใหก้บับริษัทฯ หรือดม ่จ านวนเท่าใด 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ งานตรวจสอบของ บมจ.ยนิูมิต เอนจิเนียริ่ง ยงัมีงานอย่างตอ่เน่ือง 
3. บมจ.ดทย เอน็ ดี ที เพ่ิงก่อตัง้บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะเขา้ดปด าเนินธรุกิจใน

ประเทศอินโดนีเซียหรือดม ่
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ เรื่องแผนงานท่ีจะเขา้ดปด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ฝ่าย

บริหารดดเ้คยเขา้ดปศกึษาขอ้มลูแลว้ แตต่ิดปัญหาในเรื่องของกฎหมาย เน่ืองจากการตัง้บริษัทท่ีท าการทดสอบโดย  
ดมท่  าลายในประเทศอินโดนีเซยีมีขอ้จ ากดัในเรื่องการแข่งขนัหากดมด่ดเ้ป็นบริษัทท่ีถือหุน้ทัง้หมดโดยสญัชาติ
อินโดนีเซียจงึยงัดมม่ีความสนใจท่ีจะดปลงทนุ 
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นายสวิุทย ์พจนโสภณากลุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดใ้หข้อ้เสนอแนะ คือ อยากใหบ้รษัิทฯ ประกาศ
เก่ียวกบังานโครงการท่ีดดร้บัทางเวบ็ดซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ือใหน้กัลงทนุดดท้ราบพฒันาการของบริษัท 

นายคมจกัร รตัคาม เลขานกุารบริษัท ใหข้อ้มลูตอ่ท่ีประชมุวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ ดดป้ฏิบตัิตามเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศเทศดทย ซึง่ก าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการดดม้าหรือเสียดปซึง่สญัญาการคา้ท่ีส  าคญั
อยู่แลว้ อย่างดรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะรบัดปพิจารณาอีกครัง้ 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมวา่ การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว แมจ้ะเป็นการใหข้อ้มลูแก่นกั
ลงทนุ แตอ่าจสง่ผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ อย่างดรก็ตาม บริษัทฯ จะรบัดปพิจารณาอีกครัง้ 

 
นายสวิุทย ์พจนโสภณากลุ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามวา่ หากแบ่งเป็นรายดดท่ี้เกิดขึน้เป็น

ประจ า (Recurring Income) กบัรายดดท่ี้ดมเ่กิดขึน้เป็นประจ า (Non – Recurring Income) ขณะนีม้ีสดัสว่นเท่าใด 
และงานใดถือเป็นรายดดท่ี้เกิดขึน้เป็นประจ า (Recurring Income) 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ ขณะนีแ้บ่งสดัสว่นรายดดท่ี้เกิดขึน้เป็นประจ า (Recurring Income) 
คิดเป็นรอ้ยละ 50 และตอ้งหารายดดเ้พ่ิมอีกรอ้ยละ 50 ซึง่งานท่ีตอ้งหารายดดเ้พ่ิมจะแบ่งเป็นงานท่ีมีโอกาสดดส้งู และ
เป็นงานท่ีมีการแข่งขนัสงู 

 
นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ดดส้อบถามวา่ สถานการณ ์ COVID-19 มี

ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อย่างดร เช่น การหยดุงานของลกูคา้ การสง่มอบงาน ดา้นบคุลากรมีการบริหารจดัการอย่างดร 
และการบริหารสภาพคลอ่งของกิจการเป็นอย่างดร 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ดดชี้แ้จงวา่ ดา้นสภาพคลอ่งของกิจการมีกระทบบา้งในเรื่องการรบัช าระหนี้
จากลกูหนี ้ สว่นดา้นการด าเนินธุรกิจมีทัง้ผลกระทบในระยะสัน้และระยะยาว โดยผลกระทบระยะสัน้จะเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมของลกูคา้ เพราะทกุบริษัทตอ้งมีมาตรการเพ่ือป้องกนัในขัน้สงูสดุ ท่ีผ่านมาพบวา่ ลกูคา้ในจงัหวดัระยอง 
และแท่นขดุเจาะในแถบอา่วดทยมีมาตรการคือ ลดจ านวนพนกังาน และหา้มผูร้บัเหมาเขา้ดปท างาน สง่ผลกระทบตอ่
รายดดข้องบริษัทฯ อย่างดรก็ตามตัง้แตด่ตรมาสที่ 3 เป็นตน้ดปพบวา่ แนวโนม้ของโรค COVID-19 เริ่มดีขึน้ ท าใหง้าน
ตา่ง ๆ เริ่มด าเนินการดด ้ ส  าหรบัผลกระทบระยะยาวนัน้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความตอ้งการใชน้  า้มนั ท าใหก้ลุม่
ลกูคา้โรงกลั่นชะลอการลงทนุและเกิดการแข่งขนัดา้นราคามากขึน้ สว่นการบริหารจดัการดา้นบคุลากร ปี 2563 ตอ้ง
วางแผนใหเ้หมาะสมกบังาน ดมร่บัพนกังานเพ่ิมเติม และจะเนน้เรื่องการพฒันาบคุลากรใหม้ากย่ิงขึน้ 

 
ดมม่ีผูถื้อหุน้รายอื่นซกัถามเพ่ิมเติม 
 
 



 
 

หนา้ 28 ของ 28 

 

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละเวลามารว่มการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ในครัง้นี ้
 
ปิดประชมุเวลา 15.50 น. 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
                      (นายสรรพชัญ ์รตัคาม) 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………เลขานกุารคณะกรรมการ 
                     (นายคมจกัร รตัคาม)         และผูบ้นัทกึการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


