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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพฤหสับดีที ่8 เมษายน 2564 

ณ ห้องซาลอนบี ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 
เลขที ่ 204  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

 

เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 
 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 1,154 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
98,568,485 หุน้ (ตามรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
พักการโอนหุน้ วันที่ 9 มีนาคม 2564) ในการประชุมครัง้นี ้ มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 30 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุน้ 38,939,754 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ จ านวน 52 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 30,324,338 
หุน้ ซึ่งรวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมรวมเป็นจ านวน 82 ราย นับจ านวนหุน้
รวมกันทัง้สิน้ 69,264,092 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 70.27 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ที่ 38  และยงัคงเปิดรบัลงทะเบียนต่อไป  โดยในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้

 

1.  คณะกรรมการบรษิัท  
 1) นายสรรพชัญ ์รตัคาม ประธานกรรมการบรษิัท/ประธานกรรมการบรหิาร 
 2) นายสมยศ เจียมจิรงักร              กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 3) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ            กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
 4) นายธวชัชยั ลิปิธร กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 
 5) นายศภุโชค สิรจินัทรดลิก กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร 
 6) นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม           กรรมการบรษิัท  
 7) นายสมชาย จองศิรเิลิศ              กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 
 8) นายทินกร สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 9) นายคมจกัร รตัคาม กรรมการบรษิัท/เลขานกุารบรษิัท 
             กรรมการของบรษิัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน เขา้รว่มการประชมุจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 
ของกรรมการทัง้หมด 
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2.  ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ   
นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

3.  ผูส้อบบญัชี จาก บรษิัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
     นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ ์
 

4.  ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บรษิัท ลอว ์ทีเอสที จ  ากดั  
 1)  นายศกัดา เกตแุกว้  
 2)  นายภรูวิจัน ์วงศต์นัติเจรญิ  
 

นายสรรพชัญ ์รตัคาม ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ โดยไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ 
และเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอให ้นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์: พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน
เสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พธีิกร ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจน
การนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมรบัทราบโดย 
ทั่วกนั ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ โดยนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

• การออกเสียงลงมติใด ๆ จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่วาระดงัต่อไปนี ้
-  วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียง  
    เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
    ลงคะแนน 
-  วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัคะแนน 
    เสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก 
    เสียงลงคะแนน 

• การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสียงผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย 
และผูท้ี่งดออกเสียง เพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นดว้ยในแต่ละวาระต่อไป ยกเวน้วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของ 
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจตอ้งรอผล
คะแนนจะมีการด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนการประกาศผลการนบัคะแนน 

• ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้ บริษัทฯ 
จะน าคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ มารวบรวมไว้
เพื่อน าไปรวมกบัคะแนนของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง 

• ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเ้ริ่มแลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มการพิจารณา และบรษิัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระที่ ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 
เพื่อบนัทกึในรายงานการประชมุต่อไป 

• เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode  
ซึ่งผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

• ผูถื้อหุน้ทกุท่านไดร้บับตัรลงคะแนนตัง้แต่ลงทะเบียนเขา้ประชมุ กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
ในแต่ละวาระ ขอใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน  

• เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผูถื้อหุน้ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ได้
มอบหมายใหส้  านกังานกฎหมาย บรษิทั ลอว ์ทีเอสที จ  ากดั ท าหนา้ที่ดแูลการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในครัง้นี ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส บรษิัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน รว่มเป็น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนายอธิชล จิตราภิรมย์ ผู้ ถือหุ้น                 
อาสามาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 

ตามที่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติม
แต่อย่างใด 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 
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วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
     นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง หรือขอแกไ้ขในประเด็นใด
หรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ซักถามหรือขอแก้ไข นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ 
เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบั
บตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย      69,275,794    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ไม่เห็นดว้ย                 0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

งดออกเสียง               0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบัรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการ  
บรษิัทฯ น าเสนอ 
 
วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ัดการ รายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ในรอบปี 2563 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปขอ้มูลต่อ    
ที่ประชมุ ดงันี ้

 

การด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2563 เป็นปีที่บรษิัทฯ เริ่มไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร ่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไตรมาสแรกบริษัทฯ ยังมีปริมาณงานที่ค่อนขา้งสูงและ
สามารถท างานไดต้่อเนื่อง แต่เมื่อเขา้สู่ไตรมาสที่ 2 ไดเ้กิดภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง ซึ่งได้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ไม่สามารถไปให้บริการในพื ้นที่หน้างานของลูกค้าได ้



 
 

 

เนื่องจากลูกคา้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเขม้งวด และไม่อนุญาตใหผู้ร้บัเหมา (Sub-contractor) เขา้ไปใน
พืน้ที่ท  างาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรร่ะบาด บรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 และเริ่มฟ้ืนตวัขึน้
บ้างในไตรมาสนี ้แต่ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี ้สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสที่ 4 ดังนั้น   
บรษิัทฯ จึงตอ้งวางแผนเรื่องก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัสภาพงาน ควบคู่กบัการดแูลพนกังานใหส้ามารถท างานไดอ้ย่าง
ปลอดภยัและมีขวญัก าลงัใจในการท างาน  

 

ด้านการพัฒนาองคก์รและบุคลากร 
    บริษัทฯ ได้น าระบบ Talent Management System (TMS) มาช่วยในการส่งเสริมและดูแลรกัษากลุ่ม

บุคลากรที่มีศักยภาพในการเติบโต (Key Person) โดยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล  
และมีการประเมินผลจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารพัฒนาพนักงานเป็นไปตามแผนงาน และสามารถ
พฒันาพนกังานใหม้คีวามกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชดัเจน 
 

ด้านการใหบ้ริการร่วมกับบริษัทพันธมิตร   
     ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดเตรียมงานเพื่อการตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LNG (LNG Storage 

Tank) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) ซึ่งส่วนประกอบที่ใชท้  าถังบรรจุก๊าซ LNG (LNG Storage Tank) 
เป็นเหล็กชนิดพิเศษ ดงันัน้ จึงตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษในการตรวจสอบ บริษัทฯ ไดด้ าเนินการพฒันาเทคนิคการตรวจสอบ
รว่มกับบริษัทพนัธมิตร (Partner) คือ บริษัท Alpha NDT ประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้โครงการนีไ้ดด้  าเนินการเตรียมงาน
แลว้เสร็จในปีที่ผ่านมา ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ใหด้ าเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว 
โดยจะเริ่มงานภายในปีนี ้

 

ด้านการขายและการตลาด 
     โครงการหลกัที่บริษัทฯ ไดด้ าเนินการในปี 2563 และต่อเนื่องมาในปี 2564 คือ Clean Fuel Project หรือ 

CFP ของบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) (Thaioil) โดยบริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้หลายรายใหเ้ขา้ไป
ท างานตรวจสอบ เช่น บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ไดใ้หบ้ริษัทฯ เขา้ไปท างานดา้นการทดสอบ 
โดยไม่ท าลายในส่วนของ CFP-Pressure vessel & Storage Tank บริษัท ชิโนเพค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ใหบ้ริษัทฯ เขา้ไปตรวจสอบงานดา้น Piping System และบรษิัท ซี เอ แซด ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ไดใ้ช้
บรกิารของบรษัิทฯ ในดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
 

ด้านงานบริการตรวจสอบโรงงาน  
    บริษัทฯ มุ่งเนน้เรื่องการตรวจสอบโดยใชเ้ทคโนโลยีที่มีการแข่งขนันอ้ย เพื่อใหบ้รษิัทฯ ไม่ตอ้งแข่งขนัเรื่อง

ราคา โดยเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญและน ามาใหบ้ริการ คือ การตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based 
Inspection) (RBI) การตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) และการทดสอบโดยคลื่นเสียงความถ่ีสงูแบบระยะทดสอบ
ปานกลาง (Medium Range Ultrasonic Test) (MRUT) เป็นตน้ ทัง้นี ้การตรวจสอบดว้ยวิธีดงักลา่วตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
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ร่วมกับการวิจัยพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมดา้นทักษะของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญและด าเนินการใน 
ดา้นนีอ้ย่างต่อเนื่อง 

     ดา้นการตรวจสอบท่อ (Pipeline) ดว้ยวิธีตรวจสอบภายในท่อ (In-line Inspection) (ILI) โดยใชเ้ครื่องมือ 
Intelligent Pigging โดยบรษิัทฯ ไดด้ าเนินการรว่มกบับรษิัทพนัธมิตร (Partner) คือ บริษัท ROSEN ประเทศมาเลเซีย 
เพื่อใหบ้รกิารตรวจสอบท่อน า้มนัที่วางท่อไปทางภาคเหนือในโครงการ NFPT ส่วนที่ 1 ของบรษิัท ขนส่งน า้มนัทางท่อ 
จ ากัด (FPT) แต่เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั สง่ผลใหไ้ม่สามารถปฎิบตัิงานในโครงการดงักลา่วได ้และปี 2564 บรษิัทฯ จะเสนอราคางานตรวจสอบ
ในโครงการสว่นที่ 2 เช่นกนั ส่วนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบ Intelligent Pigging ไดแ้ก่ โครงการตรวจสอบ
ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จ ากัด (Thappline) ซึ่งไดเ้ลื่อนการประมูลงานมาด าเนินการในปี 2564 นี ้ส าหรบั
โครงการของบริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM) ไดม้ีการระงบัโครงการไป เนื่องจากใหบ้ริษัท
พนัธมิตร คือ บรษิัท Petronas เป็นผูด้  าเนินงานแทน ซึ่งบริษัท ROSEN ที่เป็นบรษิัทพนัธมิตรของบรษิัทฯ ก็ไดร้บังาน
ในส่วนดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปร่วมท างานกับบริษัท ROSEN เช่นกัน นอกจากนี ้ยังมีโครงการของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ที่บริษัทฯ ไดร้บังานในส่วนแรก คือ งานเก่ียวกับ External 
Corrosion Direct Assessment) (ECDA) 
 

ด้านการกระจายความหลากหลายทางธุรกิจ  
     เรื่องการกระจายความหลากหลายทางธุรกิจ  (Business Diversification) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้

ความส าคญัอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดท้  าการศึกษาธุรกิจดา้นต่าง ๆ หลายโครงการเพื่อพิจารณาการ
ลงทุน แต่ยังไม่มีโครงการที่น่าสนใจ ทั้งนี ้ มีโครงการที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการร่วมกับบริษัทพันธมิตร (Partner)  
เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ คือ งานบริการท าความสะอาดหรือการซ่อมบ ารุงตึกสูงโดยใชเ้ทคนิคการโรยตัวดว้ยเชือก           
(Rope Access) ซึ่งบริษัทฯ ไดส้่งพนักงานเขา้ฝึกอบรมเพื่อใหเ้ขา้ใจในเรื่องของการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุง   
ตกึสงู และคาดว่าบรษิัทฯ จะสามารถใหก้ารบริการดงักลา่วไดเ้องในอนาคต 
 

โครงการโดดเด่น ปี 2563 
    1. โครงการ Johan Sverdrup Phase 2  ของบริษัท Aibel (Thailand) ซึ่งเป็นโครงการก่อสรา้ง Platform 

ส าหรบัส ารวจน า้มนัในทะเลเหนือ น า้หนักรวม 23,000 ตนั เจา้ของแท่นขุดเจาะน า้มัน คือ บริษัท Equinor ประเทศ
นอรเ์วย ์โครงการนีเ้ป็นการท างานที่ใชบุ้คลากรไม่ต ่ากว่า 3,000 คน และใชเ้วลาไม่ต ่ากว่า 2 ปี ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ป็น      
ส่วนหนึ่งของการท างานด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายในโครงการนี ้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้รับเชิญจาก บริษัท Aibel 
(Thailand) ให้เข้าร่วมพิ ธีเยี่ยมชม Platform ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ พรอ้มกับได้รับเชิญให้รับโล่รางวัลในฐานะ
ผูร้บัเหมา (Supplier) ที่อยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ของโครงการนี ้ 

    2. โครงการตรวจสอบถังน า้มันของโรงไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร ์จ ากัด (RPCL)  
โดยเป็นโครงการตรวจสอบครบวาระถังน า้มันที่มีขนาดความจุ 30 ลา้นลิตร และการตรวจสอบจะตอ้งน าน า้มนัออก
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และด าเนินการล้างถังก่อนจึงจะสามารถท าการตรวจสอบภายในถังน ้ามันได้ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ 70 วัน  
หากเกินก าหนด ลกูคา้จะตอ้งเสียค่าปรบัประมาณวนัละ 450,000 บาท ดงันัน้ ลกูคา้จึงตอ้งการผูใ้หบ้รกิารที่สามารถ
ด าเนินการไดค้รบทกุกระบวนการ (One Stop Service) และบรษิทัฯ ก็ไดร้บังานตรวจสอบดงักล่าว ทัง้นี ้ดว้ยขอ้จ ากัด
เรื่องเวลา บรษิัทฯ จึงใชเ้ทคโนโลยีการบินดว้ยอากาศยาน (Drone) ท าการตรวจสอบบริเวณดา้นบนของถงัน า้มนัแทน
การตั้งนั่งรา้นที่ตอ้งใช้เวลานาน ท าใหส้ามารถลดเวลาการท างานลงได้มาก และส่งมอบงานใหลู้กคา้ไดท้ันตาม
ก าหนดเวลา โครงการนีจ้ึงเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เน้นย า้ใหลู้กค้าเห็นถึงการให้บริการแบบ One Stop Service 
Provider ของบรษิัทฯ  

    3. โครงการตรวจสอบท่อส่งก๊าซ LPG และ NG ของบริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
(TTM) ซึ่งเป็นโครงการตรวจสอบแนวท่อจากประเทศมาเลเซียมาประเทศไทยดว้ยวิธี Intelligent Pigging โดยบริษัทฯ 
ไดส้ง่พนกังานไปท างานตรวจสอบรว่มกบับรษิัทพนัธมิตร (Partner) คือ บรษัิท ROSEN ทัง้นี ้โครงการนีเ้ป็นโครงการที่
เปิดโอกาสใหพ้นกังานของบรษิัทฯ ไดพ้ฒันาทกัษะการท างานตรวจสอบดว้ยวิธี Intelligent Pigging   

    4. โครงการตรวจสอบการผุกร่อนของอุปกรณ์ยึดท่อของแท่นขุดเจาะในทะเล (Corrosion Under Riser 
Clamp) ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด โดยใชวิ้ธีการทดสอบโดยคลื่นเสียงความถ่ีสูงแบบ
ระยะทดสอบปานกลาง (Medium Range Ultrasonic Test) (MRUT) ซึ่ ง เป็ นชนิ ดบริการใหม่ ของบริษั ท ฯ  
มาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ขอ้ดีของการทดสอบดว้ยวิธีนี ้คือ ลูกคา้ไม่ตอ้งน าอุปกรณ์ภายในออกมาตรวจสอบเหมือนวิธี
ดัง้เดิม ส่งผลใหลู้กคา้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการท างานได ้ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้และ 
มีโอกาสสงูที่ลกูคา้จะกลบัมาใชบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยีนีใ้นอนาคต  

    5. โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ของกังหันลม (Wind Turbine Pitch Bearing Inspection) โดยใชเ้ทคนิค    
การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว (Eddy Current Array) เพื่อหารอยแตกบนอุปกรณ์ของกังหันลม  
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดด้ี และถือเป็นตลาดที่น่าสนใจในการใหบ้ริการด้านการทดสอบ 
โดยไม่ท าลายในกลุม่ธุรกิจพลงังานทดแทน 

การด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด 
      บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ดูเวลล์ อินเตอรเ์ทรด จ ากัด เพื่อขยายธุรกิจด้านการจ าหน่ายสินค้า 
(Trading Business) ซึ่งในปีที่ผ่านมาไดท้ าการตลาดในส่วนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์เช่น น า้ยาหรืออุปกรณท์ี่ใช้
ในการตรวจสอบ  โดยการหาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจการตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ รวมถึง
สถานศึกษา ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายตลาดและสรา้งยอดขายในส่วนของการจ าหน่ายน า้ยาที่ใชใ้นการตรวจสอบ
ใหเ้ติบโตไดป้ระมาณรอ้ยละ 34 และในดา้นการจ าหน่ายอุปกรณต์รวจสอบก็สามารถขยายกลุ่มลกูคา้ไดห้ลากหลาย
มากขึน้เช่นกัน นอกจากนี ้ เรื่องส าคัญที่ ได้ด าเนินการในปี 2563 คือ การจัดท าระบบ ISO/IEC 17025 ส าหรับ 
ขอบขา่ยงานการสอบเทียบ (Calibration) เพื่อเพิ่มการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  
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การด าเนินงานของบริษัทย่อย Qualitech Myanmar Company Limited 
    Qualitech Myanmar Company Limited เป็นบริษัทย่อยในประเทศเมียนมา ด าเนินธุรกิจด้านการ

ทดสอบโดยไม่ท าลายเช่นเดียวกับบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาบริษัทไดร้บัผลกระทบจากการ   
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตัง้แต่เดือนเมษายนปี 2563 ประกอบกับรฐับาลเมียนมา           
ได้ประกาศเรื่องการ Lockdown ประเทศ ส่งผลให้การท างานต้องหยุดชะงัก ซึ่งมีโครงการที่รอด าเนินการอยู่ 
หลายโครงการ เช่น โครงการ LPG Spherical Tank & Piping ของบริษัท Apex-Siam โครงการ Pipeline ของบริษัท 
Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) และโครงการอื่น ๆ อีกประมาณ 4-5 โครงการ รวมถึงโครงการของ 
ZPQ Offshore ของบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (PTTEP) ทัง้นี ้ปี 2564 ก็ยงัไดร้บัผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัมีประเด็นปัญหาทางการเมืองเพิ่มเติมเขา้มาอีกดว้ย 
 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
    ปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิน้ 424.55 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 10.35 มีก าไร 31.61 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 37.83 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุการลดลงเนื่องจากไดร้ับผลกระทบหลักจากการแพร่ระบาดของ    
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไตรมาสที่ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง คือ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 
สว่นไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ยงัสามารถใหบ้รกิารไดป้กต ิ
 

รางวัลและใบรับรอง 
    บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัมอบรางวัลเกียรติยศองคก์รธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี

ชื่ อ เสียงของประเทศไทย ปี  2562 จากโครงการ Thailand’s SMEs Reputation Awards 2019 จัดโดยคณะ         
นิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยนายสรรพชัญ์  รตัคาม ประธานกรรมการบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทฯ 
รบัมอบรางวลัดงักลา่วเม่ือเดือนตลุาคม ปี 2563 
 

โครงการสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  
                 บริษัทฯ ได้รบัการรับรองจากโครงการสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุใบรับรอง และได้รับใบรับรองแล้วในปี 2563 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ให้
ความส าคญัในการด าเนินการโครงการนีอ้ย่างต่อเนื่อง 
 

     นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พธีิกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระ
แจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอด าเนินการในวาระต่อไป 
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วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
  ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนองบการเงิน
ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชมุ 
 

               นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงินประจ าปี 
2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต รวมทัง้
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2563 ที่ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR-Code  
ในครัง้นีแ้ลว้ โดยขอ้มลูส าคญัของงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ มีดงันี ้
  สินทรพัยร์วมปี 2563 มีจ านวน 516.70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 25.75 ลา้นบาท 
  หนีส้ินรวมปี 2563 มีจ านวน 69.55 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 16.41 ลา้นบาท 
  ส่วนของผู้ ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่  ปี  2563 มีจ านวน 447.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562       
จ านวน 9.34 ลา้นบาท 
  รายไดร้วม ปี 2563 มีจ านวน 424.55 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 49.02 ลา้นบาท 
 ก าไรสทุธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2563 มีจ านวน 31.83 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 19.11 
ลา้นบาท ท าใหม้ีผลก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.32 บาทต่อหุน้ 
 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่ อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  พิ ธีกร จึงขอให้ที่ ประชุมลงมติ ในวาระนี ้ 
เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบั
บตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
   

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     69,292,695     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ 
งบการเงินประจ าปี 2563  สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ น าเสนอ 
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วาระที ่4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ มอบหมายให ้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชมุ 
  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล      
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ติิบคุคลและส ารองตามกฎหมาย  
  ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของงบเฉพาะบริษัท จ านวน 40.61 ลา้นบาท   
คิดเป็นก าไรต่อหุน้ คือ 0.41 บาท/หุน้ บริษัทฯ ไดเ้สนอใหจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท 
โดยได้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ไปแล้ว 0.05 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 
คงเหลือจ่ายในงวดนีอี้กหุน้ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  9 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่       
30 เมษายน 2564   
  ส าหรบัอตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ ในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 72.82 ของก าไรสทุธิ รวมเป็น
เงินจ่ายปันผลทั้งสิน้  29,570,545.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูล
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดงันี ้
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2563 2562 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 40,608,513.44 51,421,351.65 

2. ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุน้) 0.41 0.52 

3. เงินปันผลจ่าย     

    - เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุน้) 0.05 0.05 

    - จ านวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท) 4,928,424.25 4,928,424.25 

    - เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลงั (บาท : หุน้) 0.25 0.30 

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

    - เงินปันผลรวม (บาท : หุน้) 0.30 0.35 

    - จ านวนเงินรวม (บาท) 29,570,545.50 34,498,969.75 

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

5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 72.82% 67.09% 
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นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  
    เมื่ อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  พิ ธีกร จึ งขอให้ที่ ประชุมลงมติ ในวาระนี ้ 

เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ ที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบั
บตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     69,292,695     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท  ซึ่งทางบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ 0.05 บาทต่อหุน้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.25 บาท โดยจ่ายจาก
ก าไรสุทธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายชื่อผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่     
9 มีนาคม 2564 และบรษิัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ 
 
วาระที ่5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุในวาระนี ้
 

  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อ
บุคคลเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหนา้แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ แต่อย่างใด 
 ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564         
มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

  1) นายสรรพชัญ ์ รตัคาม           ประธานกรรมการบรษิัท/ประธานกรรมการบรหิาร 
  2) นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม กรรมการบรษิัท 
 3) นายธวชัชยั ลิปิธร  กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร/    
                                                                                    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     
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 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนไดเ้สีย ไดส้มัครใจขอออกจากหอ้งประชุม เพื่องดการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาวาระนี ้

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นว่า นายสรรพชัญ ์รตัคาม 
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ  
มีประสบการณ์เฉพาะทาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสรรพัชญ์ รตัคาม นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม และ 
นายธวชัชยั ลิปิธร กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่ง  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน มีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎตาม
สิ่งที่สง่มาดว้ย 3 

นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงว่า ในวาระนีจ้ะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่ อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้ง
กรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได ้จึงขอใหผู้้ถือหุน้ทุกรายลงคะแนนเสียง     
ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ซักถาม นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยขอให ้     
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้
บตัรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ  1 ท่าน  

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้ 
1. นายสรรพชัญ ์รตัคาม 
เห็นดว้ย     69,292,695     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
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2. นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม  
เห็นดว้ย     69,292,695     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 

3. นายธวชัชยั ลิปิธร 
เห็นดว้ย     69,292,695     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย           0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้     
นายสรรพชัญ ์รตัคาม นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม และนายธวชัชยั ลิปิธร เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ตามที่
ประธานฯ เสนอ 
 

ดงันัน้  คณะกรรมการของบรษิัทฯ ปี 2564 จะประกอบดว้ย 
1)  นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 
2)  นายสมยศ   เจียมจิรงักร 
3)  นายสมชาย  จองศิรเิลิศ  
4)  นายทินกร   สีดาสมบรูณ ์
5)  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม                      
6)  นายธวชัชยั  ลิปิธร  
7)  นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก  
8)  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 
9)  นายคมจกัร  รตัคาม   

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
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อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ภาระหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว้ คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  

อตัราเบีย้ประชุม จ่ายใหแ้ก่กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้แฉพาะครัง้ที่เขา้ร่วม
ประชมุ ดงันี ้

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1.  ค่าเบีย้ประชมุ 

1.1 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

1.2 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

1.3  ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและ 
        พิจารณาค่าตอบแทน 

- 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 ค่าบ าเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
3 ค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารที่ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 
หมายเหต ุ: ค่าเบีย้ประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

  
  

 โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดจ านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ 
แต่ละท่านต่อไป ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการไดร้บัในฐานะพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัท  
ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนีจ้ะเริ่มใชต้ัง้แต่วนัที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุติั จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทน
ที่จ่ายทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี ้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

นางสาวราตรี  วิศิษฏส์รุวงศ ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
ในปี 2563 จา่ยจรงิเป็นจ านวนเท่าใด 

นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของ
กรรมการในปีที่ 2563 ที่จ่ายจรงิทัง้หมด ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 60 โดยค่าเบีย้ประชุม จ่ายเป็นเงิน
จ านวน 830,000 บาท และสว่นของค่าบ าเหน็จกรรมการ จ่ายเป็นเงินจ านวน 1,450,000 บาท รวมค่าตอบแทนของ
กรรมการที่จ่ายจรงิในปี 2563 เป็นเงินทัง้สิน้ 2,346,500 บาท 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 
นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะ

ออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ไปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน    
แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     69,292,802     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอ 
 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอให ้นายสมยศ เจยีมจิรงักร ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชมุ 
             นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง         
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 2982  หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน ์สจัจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5128 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายจมุพฎ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7645 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสุภาภรณ์  มั่ งจิตร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   8125                
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด       
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมถึงปฎิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างดีตลอดมา ทัง้นี ้ใหก้ าหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 
1,260,000 บาท โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

รายการ 
ปี 2564  

(ปีทีเ่สนอ) 
(บาท) 

ปี 2563         
(บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 1,100,000 1,090,000 
ค่าบรกิารอื่น 

- ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขบตัรสง่เสรมิการ
ลงทนุ (BOI) 

- ค่าสอบบญัชีของบรษิทัย่อย 

 
30,000 

130,000 

 
30,000 

265,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,260,000 1,385,000 
 
ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีความเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว        
แต่อย่างใด 

 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

นางสาวราตรี  วิศิษฏส์รุวงศ ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่
ลดลงไปครึง่หนึ่ง เพราะบรษิัทย่อยมีการควบรวมหรือมีภาระใดที่หายไปหรือไม่ 

นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของ  
บริษัทย่อยที่ ลดลงนั้น  เนื่ องจาก  ปี  2563 บริษั ทฯ  ได้ท าการปิดบริษั ทย่อย  1 แห่ ง คือ  บริษัท  คิ วแอลที  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จึงไม่มีค่าสอบบญัชีของบรษิัทดงักลา่ว 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 
     นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะ

ออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึง
น าไปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 
 
 
 

หนา้ 16 ของ 22 
 



 
 

 

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     69,292,802     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้ 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน ์สจัจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5128 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายจมุพฎ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7645 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลง
ลายมอืชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) หรือ นางสาว สภุาภรณ ์มั่งจิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8125 (ยงัไม่เคยเป็น
ผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี   
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน        
1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอ 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เดิมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้18 ขอ้      
แต่เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และความคล่องตวัในการด าเนินงาน บริษัทฯ จึงเห็นควรน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 18 ข้อ เป็น  19 ข้อ  
ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัทกุท่านแลว้ โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้  
 

วัตถุประสงคท์ีเ่พิ่มเตมิ 
ข้อที่ 19  รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เก่ียวข้องกับการวิจัยพื ้นฐาน การวิจัยประยุกต ์         
การพฒันาเชิงทดลองนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมดา้นกระบวนการต่าง ๆ 

 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่ อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  พิ ธีกร จึงขอให้ที่ ประชุมลงมติ ในวาระนี ้ 
เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบั
บตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
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ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     69,292,802     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. โดยเพิ่มวตัถปุระสงค ์จากเดิม 18 ขอ้ เป็น 19 ขอ้  ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอ 
 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงว่า ดว้ยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด ในวาระนีจ้ึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ  

ประธานฯ จึงขอให ้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอใหท้ี่ประชุมทราบถึง ทิศทางใน
การด าเนินธุรกิจส  าหรบัปี 2564  

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอขอ้มลูทิศทางการด าเนินธุรกิจ ปี 2564 ใหท้ี่ประชมุ
รบัทราบ ดงันี ้ 

แผนงานบริการทดสอบโดยไม่ท าลาย  
- Thaioil CFP Project ของ บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (Thaioil) เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา ซึ่งบรษิทัฯ มีเปา้หมายที่จะเขา้รบังานในโครงการนีม้ากขึน้ เพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานที่เพิ่มขึน้ 
- IRPC Ultra Clean Fuel Project (UCFP) ของบริษัท ไออารพ์ีซี  จ  ากัด (มหาชน) (IRPC) ปัจจุบันเริ่มมีการท า
เชือ้เพลิงสะอาดมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของรฐับาลที่ตอ้งการใหน้ า้มนัเป็นน า้มนัที่สะอาดและไดม้าตรฐาน
ภายในปี พ.ศ. 2570 จึงท าใหโ้รงกลั่นน า้มันหลายแห่งมีการปรบัปรุง พฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทัง้นี ้
โครงการนีน้่าจะมีความชดัเจนมากขึน้ในปี 2564 และคาดว่าจะมีงานบรกิารทดสอบโดยไม่ท าลายมากขึน้จากผูผ้ลิต
รายตา่ง ๆ  
- โครงการใหม่ของลูกค้า บริษัท  Aibel (Thailand)  โดยบริษัทฯ ได้รับการยืนยันให้ท างานในโครงการใหม่  
จ านวน 2 โครงการ 
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- โครงการของลกูคา้ บรษิัท บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (BJCHI) ซึ่งโครงการที่ก าลงัด าเนินการในปี 2564 
คือ BJC Santos 3rd Project โดยเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รับงานต่อเนื่องจาก BJC Santos 2nd Project ปัจจุบัน
บริษัทฯ เป็นผู้ใหบ้ริการรายเดียวที่ให้บริการดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลายใหก้ับลูกคา้รายนี ้โครงการของลูกค้า   
บรษิัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) เป็นงานตรวจสอบถังผนงัสองชัน้ (Double Wall Storage Tank) ของ
บรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั PTTLNG   
- บริษัทฯ มุ่งเนน้พฒันาทักษะและความสามารถของพนักงานใหต้รงกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยวางแผนเพิ่ม
จ านวนใบรบัรองตามมาตรฐานสากล PCN มากขึน้ในปี 2564 
 

แผนงานบริการตรวจสอบและรับรอง 
-    วางแผนการตลาดในส่วนของงานลา้งถังอุตสาหกรรม (Tank Cleaning) ใหก้วา้งขึน้ โดยเนน้การใหบ้ริการแบบ 
One Stop Service กับลูกค้า ตัวอย่างโครงการที่ ได้ด าเนินการแล้ว เช่น  โครงการตรวจสอบถังน ้ามันของ 
โรงไฟฟ้าราชบรุี  
-    ปรบัโครงสรา้งของหน่วยงานตรวจสอบและรบัรองใหม้ีความคลอ่งตวัในการท างานมากขึน้  
-    การด าเนินงานดา้นการตรวจสอบ Intelligent Pigging ร่วมกับบริษัทพันธมิตร คือ บริษัท ROSEN อย่างต่อเนื่อง 
โดยตอ้งติดตามงานในโครงการต่าง ๆ ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในปีนี ้

แผนงานบริการตรวจสอบโรงงาน  
- มุ่งเนน้การใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูในการใหบ้รกิาร เช่น การทดสอบดว้ยรงัสีเอกซเรยแ์บบ 
Direct Radiography System (DRT) การตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) การทดสอบโดยคลื่นเสียงความถ่ีสงูแบบ
ระยะทดสอบปานกลาง (MRUT) การตรวจสอบตามความเสี่ยง (RBI) ใหม้ากขึน้  
- ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อต่อยอดในดา้นงานบรกิารทดสอบโดยคลื่นเสียงความถ่ีสงูแบบระยะทดสอบปานกลาง 
(Medium Range Ultrasonic Test) (MRUT) เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลาย 

- มุ่งเนน้พฒันาบคุลากรใหม้ีความช านาญในการใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) มากขึน้ 

แผนงานบริการห้องปฎิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา  
- มุ่งเน้นให้บริการในอุตสาหกรรมดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ได้รับงานในโครงการ  
Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) (Thaioil) และกลุ่มลกูคา้ในโครงการ Ultra Clean 
Fuel Project (UCFP) ของ บรษิัท ไออารพ์ีซี จ  ากดั (มหาชน) (IRPC) 
- ท าสัญญาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใหบ้ริการทดสอบเหล็กที่น  าเข้าจาก
ต่างประเทศได ้โดยบริษัทฯ เป็นผูใ้หบ้ริการหอ้งปฎิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาแห่งที่ 2 ที่ไดล้งนามร่วมกับ
กรมศลุกากร 
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โครงการส าคัญทีจ่ะเกิดขึน้ในปี 2564  
-    Bacalhua Project ของบริษัท Aibel เป็นโครงการสรา้งเรือขุดเจาะส ารวจ (Floating Production Storage and 
Offloading Vessel) (FPSO) เจ้าของโครงการ คือ บริษัท Equinor ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศนอรเ์วย ์     
และบรษิัทฯ ไดร้บังานทดสอบโดยไม่ท าลายในโครงการนี ้
-    Dogger Bank A&B Wind Farm Project ของบริษทั Aibel โดยใหบ้รษิัทฯ ไดร้บังานทดสอบโดยไม่ท าลายในส่วน
ของโครงสรา้ง Offshore Wind Turbine เจา้ของโครงการ คือ บริษัท Equinor ซึ่งจะน าไปติดตัง้ใน Dogger Bank ของ 
Offshore ประเทศองักฤษ 
-     Nongfab LNG Receiving Terminal Project ของบรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) ซึ่งเป็นถังบรรจ ุLNG 
ตัง้อยู่ที่ต  าบลหนองแฟบ จงัหวดัระยอง โดยบรษิัทฯ ไดร้บังานอย่างต่อเนื่องในส่วนงานทดสอบโดยไม่ท าลาย รวมถึง
งานทดสอบวสัดแุละสว่นประกอบชิน้งานซึ่งไดส้ง่มาทดสอบ ณ หอ้งปฎิบตัิการเชิงกลและโลหะวทิยาของบรษิัทฯ 
-     NFPT Phase 1 Project ของบริษัท ขนส่งน ้ามันทางท่อ จ ากัด (FPT) โดยเป็นโครงการที่ได้รับงานมาตั้งแต่ปี 
2563 และคาดว่าจะไดเ้ริ่มด าเนินงานในปี 2564 ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่สามารถด าเนินงานได ้เนื่องจากไดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดร้บังานการตรวจสอบท่อน า้มัน 
(Pipeline) ที่ล  าเลียงไปทางภาคเหนือ และคาดว่าจะมีการประมลูงานโครงการสว่นที่ 2 (Phase 2) ในปีนีเ้ช่นกนั 
-    การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน  คือ บริษัท  
ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่  จ  ากัด (Qualitech Solution Energy Company Limited) หรือ QSE ซึ่งเป็นการ      
ร่วมทุนระหว่างบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 70 และบริษัท ครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากัด   
ถือหุน้รอ้ยละ 30 เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบ Solar Rooftop ทัง้นี ้เหตผุลที่
บริษัทฯ ลงทุนด าเนินการโครงการนี ้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนการใช้
พลงังานฟอสซิล (Fossil) มาเป็นการใชพ้ลงังานทดแทน พรอ้มกับมีการส่งเสริมจากรฐับาลตามแผนพฒันาพลงังาน
ของชาตฉิบบัลา่สดุ บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาส จงึไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยดงักลา่วขึน้ 
-     ด้านการพัฒนาและวิจัย บริษัทฯ วางแผนที่จะพัฒนาและวิจัยเก่ียวกับระบบที่น  ามาใช้ตรวจสอบกังหันลม         
(Wind Turbine) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

แผนการด าเนินงานปี 2564 ของบริษัทย่อย บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด  
       ดา้นการจ าหน่ายสินค้า (Trading Business) มีแผนงานที่จะขยายขอบเขตธุรกิจด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า
(Trading Business) ไปในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์
(Automotive) อุตสาหกรรมด้านอิ เล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และเพิ่มในส่วนของตัวแทนจ าหน่าย (Dealership)  
ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ และมีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรมมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ในสว่นของ
อตุสาหกรรมเดิม บรษิัทฯ จะมีการเพิ่มประเภทผลิตภณัฑม์ากขึน้เช่นกนั 
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แผนการด าเนินงานปี 2564 ของบริษัทย่อย Qualitech Myanmar Company Limited  
-     การพัฒนาทักษะและองค์ความรูข้องพนักงาน โดยจัดการฝึกอบรมผ่านระบบ E-learning ซึ่งเป็นระบบการ
ฝึกอบรม Online เนื่องจากปัจจบุนัไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ท าใหพ้นกังานไมส่ามารถเดินทางมาอบรมที่ส  านกังานในประเทศไทยได ้

-     การมองหาธุรกิจและการคา้ใหม่ ๆ ที่ต่างจากการใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลาย ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ริ่มด าเนินการ 
เก่ียวกับการจ าหน่ายสินคา้ (Trading) ไปบา้งแลว้ แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ร่วมกับสถานการณ์ความขัดแยง้ทางการเมืองในประเทศเมียนมา ท าใหก้ารด าเนินการดังกล่าว
ตอ้งหยุดชะงกั ทัง้นี ้จากสถานการณใ์นประเทศเมียนมาในปัจจุบนั ส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งหยุดท าการชั่วคราว โดยหาก
สถานการณด์งักลา่วคลี่คลายมากขึน้ บรษิัทฯ จะด าเนินการตามแผนงานและเปา้หมายที่วางแผนไวต้่อไป 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

นางสาวราตรี  วิศิษฏส์รุวงศ ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า จากแผนการด าเนินงานทัง้หมด
ที่ไดว้างแผนไว ้ไดป้ระมาณการยอดรายไดท้ี่จะเพิ่มขึน้ไวป้ระมาณก่ีเปอรเ์ซนตใ์นปีนี ้หรือในปีถดัไป 2-3 ปี  

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 มีประเด็นที่อาจจะ
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสที่  1 ของปี 2564 คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ระลอกที่ 2 ซึ่งมีศนูยก์ลางการแพร่ระบาดในจงัหวัดระยอง ท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบมากกว่าการ
แพร่ระบาดในรอบแรก เนื่องจากลกูคา้ไม่อนุญาตใหผู้ร้บัเหมารายต่าง ๆ รวมถึงพนกังานของบรษิัทฯ เขา้ไปท างานใน
พืน้ที่ ดงันั้น คาดว่าแนวโนม้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 จะไม่ค่อยดี และยอดขายในปี 2564 น่าจะ
ใกลเ้คียงกับปี 2563 หากไม่มีการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 ทัง้นี ้หากบริษัทฯ สามารถด าเนินงานไดต้าม
แผนงานที่ตัง้ไว ้ก็อาจสง่ผลใหมี้ยอดขายเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยประมาณรอ้ยละ 2-5 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา  

นางสาวราตรี  วิศิษฏส์ุรวงศ ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางอื่นที่จะท า
ธุรกิจที่น่าจะเติบโตมากกว่านีห้รือไม่ เนื่องจากจะเห็นไดว่้า แมจ้ะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั   
โคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่บางธุรกิจก็สามารถเติบโตขึน้ค่อนข้างมาก อาจจะเป็นเพราะธุรกิจของบริษัทอื่น ๆ 
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในอนาคต หรืออาจเพราะเป็นเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไร
ที่จะเอาชนะปัญหาเหลา่นีไ้ด ้ไม่เช่นนัน้ก็อาจจะเกิดปัญหาอื่น ๆ ในอนาคตไดต้ลอด 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากที่ไดน้  าเสนอขอ้มูลแผนการ
ด าเนินงานไปแลว้นั้น บริษัทฯ มีแนวคิดเช่นเดียวกับผูถื้อหุน้ คือ ตอ้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตอ้ง
เลือกธุรกิจที่มีความมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตไดใ้นอนาคต และเนื่องจากงานบรกิารของบริษัทฯ  ติดประเด็นเรื่องของ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งการท างานตอ้งด าเนินงานในพืน้ที่หนา้งาน
ร่วมกับคน จึงตอ้งไดร้บัผลกระทบอย่างแน่นอน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาธุรกิจไวห้ลายดา้น เช่น ธุรกิจดา้นอาหาร 
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ธุรกิจเก่ียวกับดา้นสุขภาพ และสดุทา้ยที่บริษัทฯ ใหค้วามสนใจ คือ ธุรกิจเก่ียวกับพลงังานทดแทน จึงไดด้ าเนินการ
จัดตัง้บริษัทย่อยตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ และจากการติดตามข้อมูลในส่วนของธุรกิจพลงังานทดแทนนั้น เห็นว่าเป็น
ธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย เนื่องจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่อตุสาหกรรมทั่วประเทศมีความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
โดยเฉพาะพลงังานทดแทนที่มีแนวโนม้ที่ดีในอนาคต ส่วนพลงังานฟอสซิล (Fossil) หรือพลงังานที่เป็นถ่านหินจะมี
การลดปริมาณลง บรษิัทฯ จึงมองว่าหากด าเนินการไดต้ามแผนธุรกิจได ้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมถึง
สามารถสรา้งการเติบโตให้กับบริษัทฯ ต่อไป ส่วนธุรกิจใหม่ประเภทอื่น บริษัทฯ ยังคงวิเคราะห์และหาข้อมูล 
อย่างตอ่เนื่อง และจะน าเสนอขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไปในอนาคต 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชุม โดยกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่เสียสละเวลามารว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในครัง้นี ้
 
ปิดประชมุเวลา 14.46 น.  
 
 

ลงชื่อ…………………………………ประธานที่ประชมุ 
                      (นายสรรพชัญ ์รตัคาม) 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………เลขานกุารบรษิัท 
                     (นายคมจกัร รตัคาม)        และผูบ้นัทกึการประชมุ 
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