
 

หนา้ 1 ของ 20 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันอังคารที ่5 เมษายน 2565 

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 2,022 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
98,568,485 หุน้ (ตามรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
พักการโอนหุน้ วันที่ 1 มีนาคม 2565) ในการประชุมครัง้นี ้ มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 22 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุน้ 30,838,546 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ จ านวน 64 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 31,714,966 
หุน้ ซึ่งรวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมรวมเป็นจ านวน 86 ราย นับจ านวนหุน้
รวมกันทัง้สิน้ 62,553,512 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 63.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ที่ 38  และยงัคงเปิดรบัลงทะเบียนต่อไป  โดยในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้

 

1.  คณะกรรมการบรษิัท  
 1) นายสมยศ เจียมจิรงักร              กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการ 
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
 2) นายสรรพชัญ ์รตัคาม กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบรหิาร  
 3) นายสมชาย จองศิรเิลิศ              กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 
 4) นายธวชัชยั ลิปิธร กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 
 5) นายศภุโชค สิรจินัทรดลิก กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
 6) นายทินกร สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 7) นายธิติวฒัน ์ ธีรกลุธัญโรจน ์ กรรมการบรษิัท 
  

 กรรมการที่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 2 ท่าน ดงันี ้
 1) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบรษิัท 
 2) นายคมจกัร รตัคาม  กรรมการบรษิัทและเลขานกุารบรษิัท 
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             กรรมการของบรษิัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน เขา้รว่มการประชมุจ านวน 7 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 77.77 
ของกรรมการทัง้หมด 

 

2.  ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ   
1) นายสมเกียรติ   อรา่มเรืองกลุ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2) นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

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

4.  ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บรษิัท โปร-ลอว ์จ ากดั  
 1)  นายสพุจน ์แกว้มณี  
 2)  นายศกัดา เกตแุกว้ 
 

นายสมยศ เจียมจิรงักร ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) โดยไดก้ลา่ว
ตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอให ้นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์: พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน
เสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พธีิกร ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจน
การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรบัทราบ 
โดยทั่วกนั ดงันี ้

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

• การออกเสียงลงมติใด ๆ จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่วาระดงัต่อไปนี ้

-  วาระที่  6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียง  
 เห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 ลงคะแนน 

-  วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาถอดถอนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4     
                  ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
                  จ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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• การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสียงผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย 
และผูท้ี่งดออกเสียง เพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นดว้ยในแต่ละวาระต่อไป ยกเวน้วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการ และวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาถอดถอนกรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด และ
เพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจตอ้งรอผลคะแนนจะมีการด าเนินการพิจารณาใน
วาระถดัไปก่อนการประกาศผลการนบัคะแนน 

• 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 บริษัท โปร-์ลอว ์จ ากดั ท าหนา้ที่ดแูลการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใน
ครัง้นี ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน ร่วมเป็น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ ผู้ถือหุ้น               
อาสามาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 

ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และ
พิจารณาเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม
แต่อย่างใด 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้ 
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วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
     นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรพัย ์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดตามส าเนารายงาน
การประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดเห็นว่าไม่ถกูตอ้ง หรือขอแกไ้ขในประเด็นใดหรือไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือขอแกไ้ข  
 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย      62,554,212    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 ที่ประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการ  
บรษิัทน าเสนอ 
 
วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการ เงิน  รายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยสรุป
ขอ้มลูต่อที่ประชมุ ดงันี ้

การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงจากการแข่งขัน
ราคาในงานบริการหลัก ทั้งในงานทดสอบโดยไม่ท าลายและงานตรวจสอบและรับรอง เนื่องจากงานก่อสรา้ง
อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซปิโตรเคมีภายในประเทศที่ชะลอตวัมาก่อนหนา้นี ้และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มา และในปี 2564 การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัมีความรุนแรงและสง่ผลกระทบในวงกวา้งมากขึน้ ท าใหก้ลุม่ลกูคา้
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สว่นหนึ่งของบริษัทฯ ตอ้งหยุดใหบ้รกิารนานกว่าครึง่ปี สง่ผลใหร้ายไดห้ลกัของบรษิัทฯ ลดลงมาก ท าใหบ้ริษัทฯ มีผล
การด าเนินงานขาดทนุในหลายไตรมาสดว้ยกนั  

ปี 2564 บริษัทฯ ไดม้ีการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวดพรอ้มกบัท าการปรบัปรุงโครงสรา้งทีมงาน ไดแ้ก่ 
ยกเลิกการด าเนินกิจกรรมในสาขาที่อ  าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยการลดจ านวนพนกังานลงและโอนยา้ยพนกังาน
บางสว่นไปประจ าที่ส  านกังานศรีราชาและส านกังานใหญ่จงัหวดัระยองแทน  

ส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมา ก็เผชิญกับวิกฤติที่ รุนแรงกว่าในประเทศไทย  
เพราะนอกจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แลว้นัน้ ยงัมีเหตกุารณ์
รฐัประหาร ซึ่งท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่คาดไม่ถึง ส่งผลต่อการลงทุนและการด าเนินธุรกิจโดยทั่วไป
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมพลงังานจากน า้มนัและก๊าซ หลายโครงการไม่สามารถด าเนินงานต่อได ้
ตอ้งหยุดโครงการ และบางบริษัทถอนตวัออกจากประเทศเมียนมา ท าให ้Qualitech Myanmar Co.,Ltd. ด าเนินงาน
ดว้ยความยากล าบาก จึงตอ้งมีการปรบัลดบคุลากรและควบคมุค่าใชจ้่ายใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานที่ลดลง 

ด้านการลงทุน ในธุรกิ จประเภทอื่ น  ใน ปี  2564 ช่ วงเดื อน เมษายน  บริษั ทฯ ได้จัดตั้ งบ ริษั ท  
ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอรย์ี่  จ  ากัด (QSE) เพื่อท าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchase 
Agreement (PPA) โดยการติดตัง้ Solar Roof Top ใหก้ับลูกคา้ แต่ธุรกิจนีก้็ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน ท าใหเ้กิดอุปสรรคในการติดต่อน าเสนองานแก่ลกูคา้ และมีผลให้
งานโครงการต่าง ๆ ไดช้ะลอออกไปดว้ย 

ส าหรบับริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ดเูวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ท  าธุรกิจเป็นตัวแทน
และน าเขา้เครื่องมือและวสัดสุิน้เปลืองที่ใชใ้นงานทดสอบและตรวจสอบนัน้ ยงัคงด าเนินงานไดต้ามแผนงานที่วางไว ้
และมีผลก าไรในปี 2564 ดีกว่าเปา้หมายที่ตัง้ไวเ้ล็กนอ้ย 

ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 392.11 ลา้นบาท และมีก าไรรวม 6.61 ลา้นบาท ลดลง 25.22 ลา้นบาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 79.23 เม่ือเทียบกบัปี 2563 โดยในปี 2564 นอกจากที่บริษัทฯ จะมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงแลว้ 
บรษิัทฯ ยงัมีค่าใชจ้่ายพิเศษ ที่เกิดขึน้หลายรายการดว้ยกนั ดงันี ้
 

ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เช่น การจ่ายเงินชดเชยใหก้ับ
พนกังานที่เขา้รว่มโครงการสมคัรใจจาก เงินชดเชยพนกังานในการยา้ยส านกังาน เงินชดเชยในการเลิกจา้ง และมีการ
จ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบเหตใุนการท างาน รวมเป็นเงินประมาณ 13.5 ลา้นบาท   
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

ประธานฯ  ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอด าเนินการ
ในวาระต่อไป  
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วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
  ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนองบการเงิน
ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชมุ 
 

               นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิ
ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมทั้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดังรายละเอียดที่
ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย QR-Code ในครัง้นีแ้ลว้ โดยขอ้มลูส าคญัของงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ มีดงันี ้

  สินทรพัยร์วมปี 2564 มีจ านวน 506.88 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 9.81 ลา้นบาท 
  หนีส้ินรวมปี 2564 มีจ านวน 69.73 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 0.19 ลา้นบาท 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่  ปี  2564 มีจ านวน 433.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563       
จ านวน 13.97 ลา้นบาท 
  รายไดร้วม ปี 2564 มีจ านวน 392.11 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 32.44 ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2564 มีจ านวน 6.61 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 25.22 
ลา้นบาท ท าใหม้ีผลก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.067 บาทต่อหุน้ 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนีเ้ฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
   

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     62,605,172     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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติ  งบการเงินประจ าปี  2564 สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอ
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วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนอข้อมูล 
ต่อที่ประชมุ 

  นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ขึ ้นอยู่กับ
ภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจ าเป็น   
ความเหมาะสม และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทฯ  มีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทต่อไป บริษัทฯ อาจก าหนดให ้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้

  เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในปี 2564 และปัจจัยต่าง ๆ ประกอบแลว้นั้น บริษัทฯ ไดข้อเสนอให้
จัดสรรก าไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 
ครึ่งปีแรกของปี 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากบญัชีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรส่วน
ที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 2565 

  ส าหรบัอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ในปี 2564 นี ้คิดเป็นรอ้ยละ 485.11 ของก าไรสุทธิ  
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ 19,713,697.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีขอ้มลู
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดงันี ้

  รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2564 2563 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 4,063,722.33 40,608,513.44 
2. ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุน้) 0.067 0.41 
3. เงินปันผลจ่าย     
    - เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุน้) 0.00 0.05 
    - จ านวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท) 0.00 4,928,424.25 
    - เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลงั (บาท : หุน้) 0.20 0.25 
    - จ านวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลงั (บาท) 19,713,697.00 24,642,121.25 
    - เงินปันผลรวม (บาท : หุน้) 0.20 0.30 
    - จ านวนเงินรวม (บาท) 19,713,697.00 29,570,545.50 

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

5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 485.11% 72.82% 
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     ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 
    ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม      

    ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนีเ้ฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     62,605,172     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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากบัญชีก าไร
สะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรสว่นที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ตามรายชื่อผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2565 และบรษิัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ 
 
วาระที ่5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ 

  5.1 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน  
 

  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อ
บุคคลเขา้รบัพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 
 

 ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 มี
กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 
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  1) นายสมชาย จองศริเิลิศ           กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแน 

  2) นายทินกร สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 3) นายศภุโชค สิรจินัทรดิลก กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
                      

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ความจ านงของนายทินกร สีดาสมบรูณ ์ว่าประสงคไ์ม่ขอรบัคดัเลือกกลบั
เขา้เป็นกรรมการของบรษิัท                                                                 

 ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูป้ระชุมผูถื้อหุน้
แต่งตัง้ นายสมชาย จองศิริเลิศ และนายศุภโชค  สิริจันทรดิลก กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายธัชพงศ ์ ธรรมพุฒิพงศ ์เขา้เป็นกรรมการแทน 
นายทินกร สีดาสมบรูณ ์ที่ประสงคไ์ม่ขอรบัคดัเลือกกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิัท  

นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดก้ล่าวประวตัิโดยสงัเขปของนายธัชพงศ ์ธรรมพุฒิพงศ ์ใหท้ี่ประชุม
พิจารณา 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า นายสมชาย  
จองศิริเลิศ และนายศุภโชค  สิริจันทรดิลก กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และนายธัชพงศ ์  
ธรรมพุฒิพงศ ์เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เป็นบุคคล
ผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณเ์ฉพาะทาง และมีคณุสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย จองศิริเลิศ 
และนายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ
อีกหนึ่งวาระ และเสนอใหแ้ต่งตัง้นายธัชพงศ ์ธรรมพุฒิพงศ ์เขา้เป็นกรรมการแทน นายทินกร สีดาสมบูรณ ์ที่ประสงค์
ไม่ขอรบัคดัเลือกกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิัท รวมเป็น 3 ท่าน 

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

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในวาระนีจ้ะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ส  านกังาน ก.ล.ต.) ที่สง่เสรมิใหม้ีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการมีความโปรง่ใสในการ
นบัคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได ้จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงคะแนนเสียง ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง  
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ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  
นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า การลงคะแนนเลือกกรรมการ

แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น เป็นการลงคะแนนแบบครัง้เดียว ซึ่งเป็นการเลือกกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ใช่หรือไม ่ทัง้นี ้ขอเสนอใหม้ีการลงคะแนนครัง้ละ 1 ท่าน เพื่อเสรมิความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดช้ีแ้จงว่า ในวาระนีรู้ปแบบการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการจะเป็นการ
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล ครัง้ละ 1 ท่าน เพื่อความโปรง่ใสในการเลือกกรรมการ 

และไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติมอีก 

 ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้โดยขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ  1 ท่าน  

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้ 
1. นายสมชาย จองศิรเิลิศ 
เห็นดว้ย     62,605,067     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย    105     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0002   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้     
นายสมชาย จองศิรเิลิศ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ตามที่เสนอ 
 
2. นายศภุโชค สิรจินัทรดิลก  
เห็นดว้ย     62,605,067     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9998  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง    105     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0002   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้     
นายศภุโชค สิรจินัทรดิลก เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ตามที่เสนอ 
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3. นายธัชพงศ ์ธรรมพฒุิพงศ ์
เห็นดว้ย          62,605,067    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9998   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย             0    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.00    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        105     เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0002    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                0    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.00    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้     
นายธัชพงศ ์ธรรมพฒุิพงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ตามที่เสนอ 
 
 5.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเพิ่มเติม 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่นายธวชัชยั ลิปิธร ไดข้อลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัท โดยใหก้ารลาออกมีผลในวนัที่ 5 เมษายน 2565 นั้น และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้
นายธวชัชยั ลิปิธร เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จากเดิมกรรมการ 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน แต่ในภายหลงับรษิัทฯ 
ไดร้บัแจง้จากนายธวชัชยั ลิปิธร ขอถอนการเสนอตวัใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  ดงันัน้ 
ในวาระที่ 5.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมนี ้ คณะกรรมการบริษัทจึงของดการเสนอแต่งตัง้นายธวัชชัย   
ลิปิธร เป็นกรรมการบรษิัทต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  
 ที่ประชมุรบัทราบตามที่แจง้เสนอ  
 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ภาระหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว้ คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จประจ าปี 2565 ดงันี ้

 

อตัราเบีย้ประชุม จ่ายใหแ้ก่กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เขา้ร่วม
ประชมุ ดงันี ้

 
 
 

หนา้ 11 ของ 20 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 

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  
ซึ่งค่าตอบแทนที่ เสนอนี ้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี ้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  
นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามว่า กรณีผู้บริหารมีการด ารง

ต าแหน่งมากกว่า 1 ฝ่าย มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการอย่างไร และการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ มีการจัดสรร 
คิดเป็นรอ้ยละเท่าไรของงบประมาณ 

 

นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะจ่ายใหเ้ฉพาะครัง้ที่คณะกรรมการท่านนัน้ ๆ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น 
ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนในการเขา้รว่มการประชมุเป็นรายครัง้ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ส่วนการ
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พิจารณาค่าบ าเหน็จจะพิจารณาจากการประชมุและภาระหนา้ที่ของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาในสดัส่วนที่ไม่เกินกว่าที่ไดร้บัอนุมตัิจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2564 ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ปี 2564  ซึ่งปรากฎ
ขอ้มลูในหนา้ 105  

สว่นการจดัสรรสวสัดิการอื่น ๆ นัน้ คณะกรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัสวสัดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากค่าเบีย้
ประชมุและค่าบ าเหน็จ 

และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติมอีก 
 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้เฉพาะผู้เขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     62,605,172     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไมเ่หน็ดว้ย        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอ 
 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอให ้นายสมชาย จองศิรเิลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชมุ 
 

             นายสมชาย จองศิริเลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง         
นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน ์สจัจธรรมนุกูล 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นายนพฤกษ ์
พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เนื่องจากมี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมถึงปฎิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างดี

หนา้ 14 ของ 20 
 
หนา้ 13 ของ 20 

 



 
 

 

ตลอดมา ทัง้นี ้ใหก้ าหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,360,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นเพิ่มขึน้จากปี 2564 
จ านวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายการ 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
(บาท) 

ปี 2564         
(บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 1,120,000 1,100,000 
ค่าบรกิารอื่น 

- ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขบตัรสง่เสรมิการ 
ลงทนุ (BOI) 

- ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 

 
30,000 

 
210,000 

 
30,000 

 
130,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,360,000 1,260,000 
 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ เพิ่มขึน้  เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม 

อีก 1 แห่ง  
ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีความเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว        
แต่อย่างใด 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้เฉพาะผู้เขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย     62,605,174     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 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติ
แต่งตัง้ นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ) และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5599 และ/หรือ นายวิโรจน ์         
สจัจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ 
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ 
บรษัิท เสนอ 
 
วาระที ่8 พิจารณาถอดถอนกรรมการ 

นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
8/2564 เม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติให ้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ พน้จากต าแหน่งกรรมการผู้จดัการของ
บริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไปนั้น เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาถอดถอน นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ออกจากการเป็น
กรรมการของบรษิัท  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรดว้ยเสียงขา้งมากใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
ถอดถอน นายโดมเดช ศรีพณิเพราะ ออกจากการเป็นกรรมการของบรษิัทตามที่มีการน าเสนอ  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม ่     
      นางสาววราภรณ ์ องัศิรกิลุโชติ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า เพราะเหตใุดจึงมีการถอดถอนกรรมการ  

 

นายสรรพัชญ์ รตัคาม ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงว่า สาเหตทุี่มีการถอดถอนกรรมการ เนื่องจาก
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ไดพ้น้สภาพจากการด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และไม่ไดม้ีความประสงคท์ี่จะขอ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิัท 
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 

ในวาระนี ้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาถอดถอนกรรมการ โดยจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย         
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อใหมี้ความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได ้โดยคะแนนเสียง
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งตอ้งมีมติจากที่ประชุมรวม 2 ส่วน คือ ต้องไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบ        
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซี่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันได้
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

หนา้ 15 ของ 20 
 



 
 

 

 

 

(1) ผลการลงคะแนนโดยนบัตามจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย           91 ราย คิดเป็นรอ้ยละ      91.00   ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย        0    ราย คิดเป็นรอ้ยละ        0.00   ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง        9 ราย คิดเป็นรอ้ยละ       9.00    ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0 ราย คิดเป็นรอ้ยละ        0.00    ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 

(2) ผลการลงคะแนนโดยนับตามจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้      
เห็นดว้ย     62,585,251 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.9682   ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย        0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ       0.00   ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
งดออกเสียง       19,923 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0318   ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
บตัรเสีย                     0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ       0.00   ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
จ านวนหุน้เห็นชอบนับรวมกันไดม้ากกว่ากึ่งหนึ่งที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติใหถ้อดถอน
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท ตามที่เสนอ 
 

ดงันัน้  คณะกรรมการของบรษิัทฯ ปี 2565 จะประกอบดว้ย 
1)  นายสมยศ   เจียมจิรงักร 
2)  นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 
3)  นายสมชาย  จองศิรเิลิศ 
4)  นายธัชพงศ ์           ธรรมพฒุิพงศ ์
5)  นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก 
6)  นายธิติวฒัน ์ ธีรกลุธัญโรจน ์
7)  นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์               
8)  นายคมจกัร  รตัคาม   

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงว่า ดว้ยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด ในวาระนีจ้ึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ  

ประธานฯ จึงขอให ้นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน น าเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจส  าหรบัปี 2565 

หนา้ 17 ของ 22 
 
หนา้ 16 ของ 20 

 



 

หนา้ 9 ของ 20 

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน น าเสนอขอ้มลูทิศทางการด าเนินธุรกิจ ปี 2565 
ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้ 
 
แผนงาน บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 

1. มุ่งเนน้การใหบ้ริการงานทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใหบ้ริการกับกลุม่ลกูคา้หลกั ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
หน่วยผลิตและกลั่นส าเร็จรูป (Module) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้น เป็นตน้ ซึ่งเป็นธุรกิจสง่ออกไป
ต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี โดยจะใชก้ลยุทธก์ารรกัษาคณุภาพและผลงานใหไ้ดม้าตรฐาน ตรงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั นอกจากนี ้บริษัทฯ จะพฒันาความสามารถของพนกังานใหไ้ดร้บัการรบัรองวิชาชีพ
ตามระบบสากลใหม้ีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เพื่อรองรบังานและความตอ้งการของลกูคา้  

2. งานตรวจสอบและรบัรองตามกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีการแข่งขนัดา้นราคาสงูยิ่งขึน้ต่อไปอีก บริษัทฯ 
มีแผนการปรบัขนาดทีมงานใหเ้หมาะสมและเน้นการให้บริการแก่ลูกคา้ที่ใหค้วามส าคัญกับคุณภาพผลงานและ
บรกิารมากกว่าราคา ในขณะที่งานบรกิารตรวจสอบในโรงงาน ไดเ้ริ่มปรบัตวักลบัสูส่ภาวะก่อนการแพรร่ะบาดของโรค 
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลกูคา้มีความตอ้งการรบับรกิารงานเพิ่มมากขึน้  
 
แผนงานของบริษัทย่อย มีดังนี ้
 

Qualitech Myanmar Co.,Ltd. (QLTM) เนื่ องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) และสถานการณท์างการเมืองในประเทศเมียนมายงัไม่ดีขึน้ จึงเห็นควรปรบัขนาดองคก์รของ QLTM ให้
เล็กลง พรอ้มกับติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณก์ารลงทุนของอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมาอย่างใกลช้ิด
ต่อไป  
 

บริษัท ควอลลีเทค โซลูช่ัน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (QSE) ขณะนี ้QSE เริ่มใหบ้ริการกับลกูคา้แลว้ คาดว่าจะเริ่มรบัรู ้
รายไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 
 

บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด (Duwell) คาดการณว่์าน่าจะมีรายไดแ้ละผลก าไรไม่ต ่าไปกว่า ปี 2564  
 

จากแผนงานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ วางแผนไว ้คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีรายได้ใกลเ้คียงกับปี 2564 และ   
คาดว่าน่าจะมีผลก าไรมากกว่าปี 2564 

ส าหรบัขอ้มลู Backlog นัน้ ขณะนีบ้ริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 300 ลา้นบาท ซึ่งแบ่งการรบัรูร้ายไดใ้น
ปี 2565 ประมาณ 264 ลา้นบาท และรบัรูร้ายไดปี้ 2566 เป็นตน้ไป ประมาณ 36 ลา้นบาท  
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

หนา้ 17 ของ 20 
 



 
 

 

 

นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 เพื่อแกไ้ขปัญหาเรื่องตน้ทนุและสถานการณ ์COVID-19 อย่างไร 

 

นายสรรพัชญ์  รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงว่า ธุรกิจหลักของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด 
(มหาชน) เป็นงานให้บริการ ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คื อ ค่าแรงและผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน  
โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลมาจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ สถานการณแ์พรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดต่อเนื่องมากว่า 2 ปีแลว้ ซึ่งปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาด
อย่างหนกัที่จงัหวดัระยอง ถือเป็นตวัแปรภายนอกที่ไมส่ามารถควบคมุได ้สง่ผลใหล้กูคา้หลกัของงานบรกิารตรวจสอบ
และรบัรองไม่สามารถใหบ้ริการในพืน้ที่ของลกูคา้ได ้เนื่องจากลกูคา้มีมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดที่เขม้งวด โดย
มีการควบคุมและจ ากัดการเข้าท างานในพื ้นที่ของบุคคลภายนอก นอกจากนี ้ยังมีการลดและชะลอการด าเนิน
โครงการไวช้ั่วคราว ท าให้อัตราการออกไปปฏิบัติงานของพนักงานมีอัตราต ่า แต่เชื่อว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมี
แนวโนม้ที่ดีขึน้ ปรมิาณงานกลุม่ดงักลา่วในไตรมาสที่ 1/2565 มีทิศทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา  

ทัง้นี ้อีกแนวทางที่บริษัทฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ คือ การควบคมุค่าใชจ้่ายโดยการปรบัโครงสรา้งและลด
จ านวนพนกังานในส่วนของกลุ่มงานใหบ้ริการที่บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าอาจจะไม่ไดม้ีผลก าไรเป็นตามเป้าหมาย 
เนื่องจากปัจจัยในเรื่องสภาพการแข่งขันหรือในอุตสาหกรรมที่ท  าให้บริษัทฯ ด าเนินงานได้ค่อนข้างล าบาก ซึ่งจาก      
ปี 2564 ที่บริษัทฯ ไดด้ าเนินการโครงการสมคัรใจจาก เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งการด าเนินงาน จึงคาดว่าในปี 2565 
บริษทัฯ จะมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ ทัง้นี ้จากแนวทางที่ไดด้  าเนินการไปแลว้นัน้ หากเป็นไปได ้บรษิัทฯ จะพยายาม
ไม่ด าเนินนโยบายการปรบัโครงสรา้งและลดจ านวนพนกังานอีก 

 

นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางด าเนินงาน
ในอนาคต (3 ปีขา้งหนา้) อย่างไร และจากการเปลี่ยนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ประมาณ 30 เปอรเ์ซ็นต ์มีแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรในกลุ่มผู้ถือหุน้รายใหม่ ซึ่งจากเหตุการณ์การขายหุน้ จ านวนของผู้ถือหุน้เดิมนั้น มีการ
วางแผนที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

 

นายสรรพชัญ ์ รตัคาม ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ที่บริษัทฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น เป็นเหตุผลจาก 
ความเห็นส่วนบุคคลและเป็นเหตุผลของผู้ถือหุน้ที่แตกต่างกันไป ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาถือหุ้นของ  
บริษัทฯ นั้น  อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องของการด าเนินธุรกิจอื่ น  ๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่              
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานอยู่  ซึ่งขณะนีย้งัไม่ไดข้อ้สรุปที่ชดัเจน หากไดข้อ้สรุปที่ชดัเจน บริษัทฯ 
จะแจ้งและน าเสนอขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้ปัจจุบันผู้ถือหุน้ไดร้บัทราบขอ้มูลที่
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บริษัทฯ ไดด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท และในล าดับต่อไปจะมีการปรึกษาแนวทางการท าธุรกิจ
เพิ่มเติมจากที่บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการ 

 

นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากที่ได้ให้เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของผูถื้อหุน้ใหญ่กว่า 30 เปอรเ์ซ็นต ์คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือมีการปรบั
ทิศทางใหม่ ๆ ดา้นใดบา้งหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบนัเมื่อพิจารณาตวัเลขทางการเงินแลว้ พบว่ามีผลการด าเนินงาน
และก าไรลดลงอย่างชดัเจน รวมถึงจากที่ไดร้บัทราบขอ้มลูแผนการด าเนินงานในปี 2565 ยงัไม่พบการด าเนินการใดที่
เป็นรูปธรรมชดัเจนว่า ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลประกอบการจากการด าเนินงานของบรษิัทไดด้ีขึน้ในปีถดัไป 

 

นายสรรพชัญ ์ รตัคาม ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า จากแผนงานหลกัที่ไดน้  าเสนอไป
ขา้งตน้ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลักของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของธุรกิจเดิมที่ด าเนินธุรกิจมากว่า    
30 ปีดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย การตรวจสอบและรบัรอง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโนม้ผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ตามที่ได้
มีการประมาณการตวัเลขไวว่้าจะมีรายไดไ้ม่นอ้ยกว่าปีที่ผ่านมา และอาจจะมีผลก าไรที่ดีกว่าปีก่อนหากสถานการณ ์
COVID-19 ไม่กลับมารุนแรงอีกครัง้ ในส่วนของแผนงานของผูถื้อหุน้ใหม่จะเป็นอย่างไรนั้น ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
พิจารณาและปรึกษาหารือถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจอื่นที่เขา้มาเสริมจากธุรกิจ
หลกัที่บรษิัทฯ ด าเนินงานอยู่ ซึ่งบรษิัทฯ จะมีการขยายแผนธุรกิจและสรา้งการเติบโตในธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่กนัไป 

 

นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามว่า ในการขยายแผนธุรกิจอื่น ๆ จะ
เป็นธุรกิจในประเภทใดหรือแนวใด เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูถื้อหุน้รายย่อยประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

 

นายสรรพัชญ์  รตัคาม ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยเป็นประเด็นขอ้มูลที่
อาจจะมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือของคณะกรรมการและยังไม่ได้ข้อสรุป         
ที่ชดัเจน จึงยงัไม่สามารถใหข้อ้มลูที่เหมาะสมต่อที่สาธารณะในขณะนีไ้ด ้

 

นางเกศสิรี ป้ันธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในการปรับตัวเชิงระดับ 
มหภาคนี ้ทางผูบ้รหิารมีความกงัวลประเด็นดา้นใดเป็นพิเศษหรือไม่ 

 

นายสรรพชัญ ์ รตัคาม ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงว่า จากความเห็นส่วนบุคคลและในฐานะที่เป็น
หนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจ เห็นว่า เป็นเรื่องปกติที่จะมีความกังวลเมื่อมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้ามา ทั้งนี ้ก่อนจะมีการ
ตัดสินใจปรบัโครงสรา้งดังกล่าว ไดใ้ช้เวลาทบทวนค่อนข้างนาน ซึ่งพืน้ฐานการตัดสินใจในเรื่องนี ้เพื่อตอ้งการให ้
บรษิัทฯ มีการเติบโตต่อไป และคาดหวงัว่าจะเป็นผลดีต่อองคก์ร 

และไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติมอีก 
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ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชุม โดยกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่เสียสละเวลามารว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในครัง้นี ้
 
ปิดประชมุเวลา 14.53 น.  
 
 

ลงชื่อ…………………………………ประธานที่ประชมุ 
                      (นายสมยศ เจียมจริงักร) 
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