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THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIIC COMPANY LIMITED

-TranslationRegistration No. 0107550000025 					
Ref. TNDT 199/2019
March 8, 2019
Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, No.13/2019
To :

Shareholders

Attachment
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No. 12/2018.		
2. CD-ROM of Annual Report and Financial Statements for the year 2018.
3. Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation.
4. Guidelines, Procedures and Evidence of AGM attendance, proxy and voting, and the Articles of Association regarding
the Meeting of Shareholders.
5. Proxy Form A, B and Attachment to Proxy Form B.		
6. Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders’ proxies who cannot attend the AGM.
7. Map of the venue of the shareholders’ meeting.
8. Invitation Form with QR Code and Barcode. (Please present this Form on the Meeting date)

On Saturday, February 23, 2019, the Board of Directors of Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDT) had resolved
that the Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2019 should be held on Monday April 29, 2016 at 9:30 a.m., at Srinakarin Room No. 1, 9th
Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240. (ATTACHMENT 7) for consideration of
the following agendas:
Agenda 1 To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No. 12/2018.
Objective and Reason: The Annual General Meeting of Shareholders No.12/2018 was held on 23 April, 2018 and the Minutes of Meeting
has been submitted to The Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within 14 days after the General Meeting of Shareholders Date,
according to the requirement of the laws and has been posted on the Company’s website (www.tndt.co.th). It appeared that no objection or request any
correction, in which the copy of the Minutes of Meeting was enclosed (ATTACHMENT 1).
Board’s Opinion : Such report shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the Minutes of the General Meeting
of Shareholders No.12/2018 which held on 23 April 2018, and the Board has considered and agreed that these Minutes were accurate.
Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and
casting their votes
Agenda 2 To acknowledge the Reports of the Board of Directors, the Nomination and Remuneration Committee, the Audit Committee
and the Company’s Operations for the past year.
Objective and reason : The Company’s business operations, appeared in the 2018 Annual Report (Attachment 2), were mailed to the
shareholders together with this invitation letter.
Data for Financial Statement as of December 31, 2018.

(Unit : Million Baht)
List
Total Revenues
Total Cost and Expenses
Gross Profit
Net Profit (Loss)
Total Assets
Total Liabilities
Shareholder’s Equity
Retain Earning (Non - Allocation)

2

2016

2017

2018

345.39
315.47
84.77
29.56
861.67
325.94
535.74
374.56

321.05
290.03
84.05
26.86
992.01
441.41
550.60
389.43

316.25
392.23
71.49
(81.25)
916.89
447.77
469.11
307.94
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THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIIC COMPANY LIMITED

-TranslationFinancial Ratio
List
Net Profit (Loss) Margin (%)
Return on Equity (%)
Return on Asset (%)
Debt Equity Ratio (times)
Net Profit (Loss) per Share (Baht)**
Book Value per Share (Baht)**

2016

2017

2018

8.56
5.58
3.64
0.61
0.30
5.36

8.37
4.95
2.90
0.80
0.27
5.51

(25.69)
(15.94)
(8.51)
0.95
0.81
4.69

Board’s Opinion : The Board of Directors consider that the Company’s business operations in 2018 shall be summarized to the shareholders
for their acknowledgement in the Company’s Annual General Meeting of the shareholders.
Resolution: This agenda item is only for acknowledgement. Therefore, there will be no voting.
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2018.
Objective and Reason : As the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Company must prepare a balance sheet and statements of income
for Fiscal year of the Company, which were audited and certified by the auditors and reviewed by the Audit Committee and the Company’s Board of
Directors and proposed to the shareholders for approval.
Board’s Opinion : Such a balance sheet and statement of income for year ended 31 December 2018 were duly audited and certified by
the Auditor (M.R. & Associates Co., Ltd), reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors and should submit to the General Meeting of
Shareholders for approval.
Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.
Agenda 4 To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2018 and to consider and approve the Non-Allocation
of net profit for year 2018 as the Legal Reserve.
Objective and Reason : The Company has the policy to pay dividend to shareholders in the amount of no less than 40% of net profits
after allocating legal reserves as determined by the Company’s regulations and relevant laws. Due to the Company’s operating results ended
December 31, 2018 has a loss amount of 81,250,255 baht by the reasons of the Company’s loss in operation and in-process of the investment
for business expansion opportunities, the Board was of opinion to propose the General Meeting of Shareholders to consider the dividend omitted
for the operating result of the year 2018.
As the Public Company Act B.E.2535 (1992) Section 116, and according to the Articles of Association Topic 45, the Company must retain
the net profit to a legal reserve, not less than 5 percent of its net profit after deducting accumulated losses brought forward (if any). Until the legal
reserve is not less than 10 percent of the share capital, these represent 10,000,000.00 Baht. The Company has completely retained them
according to the law.
Board’s Opinion : The Board of Directors of the Company deems appropriate to propose to the General Meeting of Shareholders for
the approval of the dividend omitted for the operating result of year 2018 due to the Company’s profit for the annual operating results ended
December 31, 2018, has a loss amount of 81,250,255 baht in operation and in-process of the investment for business expansion opportunities.
For the Allocation of net profit for year 2018, the Company had completely retained them according to the law. In year 2018, the Company
was no more retained the net profit to legal reserve. Therefore, the board deems appropriate to propose the above mentioned to the General Meeting
of Shareholders for consideration and approval.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and
casting their votes
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-TranslationDividend Payment Comparison

Year 2018
(The Proposed Year)

Year 2017
(The Recent Year)

(81,250,255.00)

26,864,961.00

00.00

00.00

3) The remaining of net profit as dividend distribution of 40% (Baht)

(81,250,255.00)

26,864,961.00

4) No. of Common Share (share)

100,000,000.00

100,000,000.00

5) Dividend rate per share (Baht : share)

omitted the dividend payment

omitted the dividend payment

5.1 The interim dividend (Baht : share)

0.00

0.00

5.2 The annual dividend (Baht : share)

omitted the dividend payment

omitted the dividend payment

omitted the dividend payment

omitted the dividend payment

0.00

0.00

omitted the dividend payment

omitted the dividend payment

-

-

1) Net profit (Baht)
2) Allocated legal reserve of 10% (Baht)

6) Total dividend paid (Baht)
7) Interim dividend (Baht)
8) The remain dividend in this period (Baht)
9) Dividend Ratio (%)

Board’s opinion : The Board of Directors of the Company deems appropriate to propose to the General Meeting of Shareholders for
the approval of the dividend omitted for the operating result of year 2018 to reserve for the Company’s business expansion.
Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and
casting their votes.
Agenda 5 To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.		
Objective and reason : As the Public Company Act B.E.2535 (1992) and Topic 18 of the Company’s Articles of Association specified that in
every Annual General Meeting of Shareholders, one-thirds of the Directors should retire by rotation. In this Annual General Meeting of Shareholders,
three Directors who are on due to retire by rotation namely;

		(1) Mr. Chaya
Jivakate			
Vice Chairman of the Board /
							Director of Nomination and Remuneration Committee
		
(2) Mr. Krirkkiat Satavuthi			
Director / Executive Director
		
(3) Mr. Vichai
Watcharavathanakul 		
Independent Director / Director of the Audit Committee /
							Director of Nomination and Remuneration Committee
Through SET news release and the Company’s website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to nominate the
qualified person to be elected as the Company’s Director in advance from January 3 - February 4, 2019. There was no any proposal of Nominee
submitted to the Company.
The Nomination and Remuneration Committee had carefully considered the qualification of those nominees in compliance with the
related rules and regulations: the Public Company Act B.E.2535 (1992) and the Securities and Stock Exchange Act, the Manual of Company’s
Corporate Governance and the Independent Director Qualification which were listed on the Company website (www.tndt.co.th) in the
Sustainability section under the title of Corporate Governance (CG), on the Annual Report 2018 (56-2) in the title of the Selection of Board
Members and Executives under “the topic of Management Structure” and the Annual Registration Statement for the year 2018 (Form 56-1)
(part 2 title 9: Corporate Governance, under the topic “9.3 the Selection of Board Members and Executives”). Moreover, the knowledge,
qualifications, past experiences and expertise for the best interests of the Company’s operations, the past performance of Directors, the Audit Committee,
the Nomination and Remuneration Committee would be considered. The Nomination and Remuneration Committee has considered the election of
all mentioned Directors back to the position for another term. (the Directors who were considered as having conflict of interest or being the Proposed
Nominees would abstain in this agenda.) Then the Nomination would be proposed to the Board of Directors for further consideration.
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-TranslationThe Board of Directors (the Directors who are considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would
abstain in the consideration.) deemed that it was appropriate for the shareholders to approve the election of all mentioned Directors,
who retired by rotation, (1) Mr. Chaya Jivakate back to the position of Vice Chairman of the Board / Director of Nomination and Remuneration
Committee, (2) Mr. Krirkkiat Satavuthi back to the position of Director / Executive Director and (3) Mr. Vichai Watcharavathanakul back to
the position of Independent Director / Director of the Audit Committee / Director of Nomination and Remuneration Committee for another term. For the
Curriculum Vitae of the directors, who have been nominated, appeared in the invitation letter (ATTACHMENT 3). Detail of each Director were as follows;
Number of shares
(shares)

Nominees as a Director

% of shares with voting rights Meeting Attendance of 2017

1. Mr. Chaya

Jivakate

No share held

00.00%

4/6 (ฺBOD), 3/4 (NRC)

2. Mr. Krirkkiat

Satavuthi

4,270,000

4.27%

6/6 (ฺBOD), 9/9 (ฺEB)

3. Mr. Vichai

Watcharavathanakul

No share held

00.00%

6/6 (ฺBOD), 4/4 (AC), 4/4 (NRC)

Board’s opinion : The Board of Directors, except the Directors who were considered as having conflict of interest in this election, agreed
with the Nomination and Remuneration Committee’s recommendation to propose the meeting to elect (1) Mr. Chaya Jivakate back to the position
of Vice Chairman of the Board / Director of Nomination and Remuneration Committee, (2) Mr. Krirkkiat Satavuthi back to the position of Director /
Executive Director and (3) Mr. Vichai Watcharavathanakul back to the position of Independent Director / Director of the Audit Committee / Director of
Nomination and Remuneration Committeefor another term.
In this, the Board of Directors has determined that Mr. Vichai Watcharavathanakul, having been nominated as an Independent Director
for another term, even served more than 12 years (inclouding this approval would be 15 years). However, Mr. Vichai Watcharavathanakul was capable
to comment and performed his duty proficiently and independently, complied with the related regulations accurately. Moreover, he was knowledgeable
and expertise in accounting and financial, including other related aspects which were on the best interests of the Company, as well as being fully
qualified according to the qualifications of independent directors of the Company and the regulations of the Capital Market Supervisory Board.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting
their votes by voting the three Directors individually.
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019.
Objective and reason : According to the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Nomination and Remuneration Committee has
considered the remuneration of Directors depending on business profits, duties and responsibilities of all Directors and deemed that the
Annual General Meeting of the shareholders should determine the Directors’ remuneration for the year 2019 of Baht 2,500,000.00.- in total, the same
rate as year 2018. The Directors’ remuneration for the year 2019 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties
and responsibilities of directors. Details of remuneration would be as follows;
Remuneration (1)
Year 2018
(Baht)

Other Remuneration

Other Benefits

Year 2019
(each/meeting)
(the proposed Year)
(Baht)

Year 2018
(each/meeting)
(Baht)

Year 2019
(the proposed
Year)
(Baht)

Year
2018
(Baht)

Year 2019
(the proposed
Year)
(Baht)

Year 2018
(Baht)

Chairman of the Board

15,000

15,000

None

None

None

None

Directors

10,000

10,000

None

None

None

None

15,000

15,000

None

None

None

None

10,000

10,000

None

None

None

None

Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

15,000

15,000

None

None

None

None

Nomination and
Remuneration Committee

10,000

10,000

None

None

None

None

Position

Year 2019
(the proposed
Year)
(Baht)

Meeting Allowance

1. The Board of Directors

2. The Audit Committee
Chairman of the Audit Committee
Audit Committee

2,500,000

2,500,000

3. The Nomination and
Remuneration Committee

Remark:

(1)

The Directors’ remuneration for the year 2019 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors.
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-TranslationBoard’s opinion : In 2018, Due to the economic growth stability, the Board of Directors were considered carefully by comparing to the
related industry, the responsibilities and duties, the expansion of the business and profit growth of the company. Therefore the shareholders
should determine the remuneration of directors in the rate as year 2018 as the Board of Directors proposed.
Resolution: This agenda item must be approved by the votes of no less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the
meeting and casting their votes.

Agenda 7 To consider and appoint auditors and audit fee for year 2019.
Objective and reason : As Public Company Act B.E.2535 (1992), Section 120, the Company’s regulations defined that the General Meeting
of Shareholders should appoint the Company’s auditors and determine the audit fee every year. The Audit Committee agreed to appoint 3 auditors
and determined the audit fee for year 2019, and presented to the Board of Directors for consideration and proposed to the General Meeting of
Shareholders for the appointment. Namely;
1. Mr. Pisit		
2. Mr. Akadet
3. Miss Kornthip

Chiwaruangroch		
Pliensakul			
Wanichwisedkul 		

CPA no. 2803
and / or
CPA no. 5389
and / or
CPA no. 6947 		

of the M R & Associates Company Limited, were to audit and express their opinions on the financial statements of the Company until year 2019,
the 15th year and the subsidiaries until year 2019, the 9th year.
Mr. Akkaradech Pienskul is the auditor who has expressed his opinion on the financial statements of the Company and the subsidiaries until
the year 2019, the 3rd year. (the proposed year)
For the determination of audit fee of the financial statements of the Company and its subsidiaries in the year 2019 would be at amount
1,830,000 Baht (new rate), which would not include the cost of the documentation or other costs related to the audit process.
The Audit Committee has determined that the auditors were qualified in accordance with the regulations of the Public Company Act, the SET
and the SEC, which defined that the auditor must have no shares, no any other services than auditor, no relationship or transaction with the Company,
its subsidiaries, Directors, major shareholders or the connected person, therefore they should be independent to audit, sign and comment on the financial
statements of the Company and its subsidiaries. In all, their performances were satisfactory, the arrangements of financial statements were timely and
the audit fee for year 2019 was appropriate for the increasing of workload.
Therefore, the Board of Directors has given approval for these 3 auditors and would like to propose to the Shareholders’ Meeting No.13/2019
for approval. The details of determination of audit fee were as follows;
Details

Year 2019 (the proposed year)
(Baht) (New Rate)
The Company Only

Subsidiaries

The Company Only

Subsidiaries

Audit fee for the year ended
December 31, 2019

970,000.00

100,000.00

880,000.00

100,000.00

The quarterly auditing for the 1st quarter,
ended March 31, 2019

180,000.00

50,000.00

160,000.00

50,000.00

The quarterly auditing for the 2nd quarter,
ended June 30, 2019

180,000.00

50,000.00

160,000.00

50,000.00

The quarterly auditing for the 3rd quarter,
ended September 30, 2019

180,000.00

50,000.00

160,000.00

50,000.00

The auditing for the BOI

70,000.00

00.00.00

70,000.00

00.00

Other Fee
Total of each Company
Grand Total

Actual Costs

1,580,000.00

Actual Costs

250,000.00

1,830,000.00

** 8.93% increase according to the workload and the renew audity standards.
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Year 2018 (Baht)
(Old Rate)
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1,430,000.00

250,000.00

1,680,000.00**

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIIC COMPANY LIMITED

-TranslationBoard’s Opinion : Appropriate for the General Meeting of Shareholders to appoint the auditor and approve the remuneration of auditor for the
year 2019 to audit and express their opinions on the financial statements of the Company and its subsidiaries, in accordance with the Audit Committee’s proposal and opinion.
Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and
casting their votes

Agenda 8 To consider other matters. (if any)
Through SET news release and the Company’s website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to propose the Agenda of AGM
from January 3 - February 4, 2019. There was no any proposal of the Agenda of AGM submitted to the Company.
All the shareholders are invited to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2019 at 9:30 a.m.
Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.
The shareholders may register at the venue of the meeting on such date since 08.15 a.m.
The shareholders who wish to attend the meeting, please present your Registration Form with Barcode (ATTACHMENT 8) together with
Identity Card or Official identification and present to the registrar prior to the meeting, with the Conditions, Guidelines, Practices in attendance, Proxy
and Vote as ATTACHMENT 4.
In case of the shareholders are unable to attend the meeting, please appoint any other person or any one of the Independent Directors to attend the meeting
with Proxy Form (ATTACHMENT 5). Please select only one Form and show the Registration Form with Barcode (ATTACHMENT 8) to the registrar on
that day, prior to the meeting.

		
					
						
								
			
		
			

Sincerely yours,
- signature(Mr. Suwat Dangpibulskul)
Chairman of the Board

Company Secretary Office.
Tel
: 0-2735-0801 (Auto 10 lines) ext. 10,11
Fax
: 0-2735-1941
E-mail
: secretary@tndt.co.th
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจ�ำปี 2561 ครัง้ ที่ 12/2561
				
บริ ษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประธานในที่ประชุม
นายสุวฒ
ั น์
		

แดงพิบลู ย์สกุล 		

ประธานกรรมการบริษทั

เริ่ มการประชุม
เลขานุ การบริษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ แนะน� ำคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และคณะผูบ้ ริหาร ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
โดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุวฒ
ั น์			
2. น.ส.ชมเดือน		
3. นายเกริกเกียรติ 		
4. น.ต.เอนก			
5. ดร.วิชา			
6. นายวิชยั 			
7. นายธนรรจ์			
8. นายสมอุย้ 			
9. นายธรรมรัฐ		
10. นายสหวัสส์		
11. นายนิยม			
12. น.ส.ศศิประภา		

แดงพิบลู ย์สกุล		
ศตวุฒ			
ิ
ศตวุฒ			
ิ
พันธุรกั ษ์			
จิวาลัย			
วัชรวัฒนากุล		
ศตวุฒ			
ิ
ตัง้ จิตต์ถาวรกุล		
สร้อยสมบุญ		
เตชาชาญ			
มินิวาตกร			
แสงฉาย			

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ
1. นายชาย			
ชีวะเกตุ			
2. นายณรงค์			
รัตนะ			
							

ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานทีป่ ระชุมฯ
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั / เลขานุการทีป่ ระชุมฯ
รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 1 ท่าน คือ
1. นายอัครเดช		
เปลีย่ นสกุล		
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5389
ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษทั ฯ มีผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สิน้ 1,357 คน
มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมรวมจ�ำนวน 37 ราย รวมเป็ นจ�ำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ 59,941,729 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
59.94 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดจ�ำนวน 100,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จึงเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 12 ประจ�ำปี 2561 ของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน)
หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติมอีกจ�ำนวน 8 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 45 ราย รวมจ�ำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ 64,258,029 หุน้ เท่ากับร้อยละ 64.26 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ เพื่อความเป็ นกลาง โปร่งใส และ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน ประธานฯ ได้เรียนเชิญ คุณเทียนชัย ชูอตุ สาหะ ผูถ้ อื หุ้นมาด้วยตนเอง
อาสาสมัครเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ด้วย
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั ชีแ้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนของผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะให้ทป่ี ระชุมทราบ โดยสรุปได้ดงั นี้
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1. ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่า 1 หุน้ มี 1 เสียง และผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
ในเรือ่ งใด ผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
2. ในกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. มติการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
4. ส�ำหรับกรณีทม่ี วี าระพิเศษ เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษทั การเพิม่ / ลดทุน จดทะเบียนของบริษทั ฯ หรือการควบรวม
กิจการบริษทั ฯ กับบริษทั อื่น เป็ นต้น ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
5. เมือ่ จบการชีแ้ จงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะได้ซกั ถาม ซึง่ ก่อนเสนอค�ำถาม ขอให้ผถู้ อื หุน้ แจ้งชือ่ - สกุล
พร้อมทัง้ การเป็ นผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง หรือ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้ชดั เจน ทัง้ นี้ เพือ่ ความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม
เมื่อได้มกี ารตอบค�ำถามเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนัน้ จะเป็ นการลงมติในวาระนัน้ ๆ หากผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงมติในช่อง “เห็นด้วย”
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรือมีเจตนางดออกเสียงให้ลงมติในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยกมือ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวม
และด�ำเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป
6. การนับ คะแนน จะนับ เฉพาะคะแนนเสีย งของผู้ถือ หุ้น ที่ “ไม่เ ห็น ด้ว ย” “งดออกเสีย ง” และ “บัต รเสีย ” เพื่อ น� ำ ไปหัก ออกจากจ�ำ นวนเสีย ง
ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยจะถือว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าทีอ่ อกเสียง “เห็นด้วย” และ
สรุปเป็ นคะแนนในแต่ละวาระและแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ในวาระถัดไป
กรณีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชดั เจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อ
กํากับการแก้ไข จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย”
7. ส�ำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่ งตามวาระ ขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านลงมติ
เลือกกรรมการเป็ น “รายบุคคล” คือ ในวาระที่ 6.1, 6.2 และ 6.3 และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมครบทัง้ 3 บัตรลงคะแนน โดยบริษทั ฯ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนของทุกท่านไว้ตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุมฯ ขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน ลงนามในบัตรลงคะแนนของทุกวาระและส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
ก่อนออกจากห้องประชุม
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนแล้ว ประธานฯ
จึง แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ฯ เพิ่ม เติม ว่า ส�ำ หรับ วาระในการประชุ ม ครัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอระเบีย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ ซึ่งเมื่อครบก�ำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษทั ฯ
ประธานฯ จึงด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจ�ำปี 2560
		
ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ครังที
้ ่ 11/2560 ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมขึน้
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 พร้อมทัง้ ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดคัดค้านและขอแก้ไขเพิม่ เติม และส�ำเนารายงานการประชุม
ดังกล่าว ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 8 - 24 ดังนัน้ ประธานฯ จึงเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
รับรองรายงานการประชุมประจ�ำปี 2560
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมในวาระที่ 1 หรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติมขอให้ลงมติในเรือ่ งนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,083,329
		
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00
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วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผลการด�ำเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ส�ำหรับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2560 นัน้ ประธานฯ มอบหมายให้คณ
ุ วิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ
/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทป่ี ระชุมฯ ทราบ และมอบหมายให้คณ
ุ ชมเดือน
ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ และเนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพือ่ ทราบผูถ้ อื หุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนน
คุณวิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึง่ หนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดเป็ นกรรมการ
อิสระ มีรายนามดังนี้ คือ
1. นายณรงค์ 		
รัตนะ 		
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายวิชยั 		
วัชรวัฒนากุล
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายชาย 		
ชีวะเกตุ 		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ซึ่งกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดเป็ นกรรมการอิสระ โดยในปี 2560 คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมฯ
ครบทัง้ 2 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ รวมถึงมีความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล มีความเป็ นอิสระ ซื่อสัตย์
และรอบคอบ สามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเพียงพอ และมีความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส เพื่อเข้ารับ
การเสนอชื่อท�ำหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง (กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การ) รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ด้วยความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล กรณีทว่ี าระใดทีก่ รรมการอาจมีสว่ นได้เสีย กรรมการท่านนัน้ จะงดออกเสียง
ในวาระนัน้ ๆ
ได้ดงั นี้

ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในปี 2560 ดังทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้าที่ 22 - 23 สรุปสาระส�ำคัญ

1. การก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระของบริษทั ฯ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลจ�ำนวน 3 ท่าน อย่างรอบคอบ ซึง่ มีคุณสมบัติ
ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มอื การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และคุณสมบัติกรรมการ
ซึง่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้าพัฒนาสูค่ วามยังยื
่ น หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี - นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี - หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” รายงานประจ�ำปี 2560 หัวข้อ “การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2560
ส่วนที่ 2 การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ เรือ่ ง “การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง” ภายใต้หวั ข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” ตลอดจนพิจารณา
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน
ในฐานะกรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหารระดับสูง ในช่วงที่ผ่านมา น� ำเสนอรายชื่อบุคคล
ทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือกรรมการทีถ่ ูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วม
ในการพิจารณา และได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 11/2560
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานกับเลขานุ การบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2560 ให้บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ล่วงหน้ าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 โดยได้เผยแพร่ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ซึง่ รายละเอียดการแต่งตัง้ กรรมการจะเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 6 ต่อไป
2. การก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษทั จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ข้อมูลการส�ำรวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน
และภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในปีทผ่ี า่ นมา และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
ซึง่ รายละเอียดค่าตอบแทนจะเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 7 ต่อไป
2.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสูง พิจารณาโดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงาน และการเติบโตทางผลก�ำไรของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน
และภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในปีทผ่ี า่ นมาตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ ให้ฝา่ ยจัดการ
ด�ำเนินการต่อไป
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3. การก�ำหนดแผนพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้กำ� กับ ดูแล และจัดท�ำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพือ่ เข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจทุกครัง้ โดยมุง่ เน้นให้การปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ซึง่ จัดขึน้ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เป็ นต้น
ส�ำ หรับ กรรมการที่เ ข้า รับ ต�ำ แหน่ ง ใหม่ ต้อ งเข้า รับ การปฐมนิ เ ทศจากคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางการปฐมนิ เ ทศกรรมการเข้า ใหม่
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การปฏิบตั หิ น้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ค�ำแนะน� ำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2560 กรรมการเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 2 ท่าน รวม 12 หลักสูตร ซึง่ เป็ นไปตามแผนพัฒนาทีค่ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ก�ำหนด (หลักสูตรการเข้าร่วมในรายงานประจ�ำปี หน้ า 59)
4. การทบทวน และการปฏิ บตั ิ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็ นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ภิ ายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทิศทางขององค์กรและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน
5. การพิ จารณาทบทวนแบบประเมิ นของคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทัง้ คณะ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และแบบประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปีของคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานด้วยตนเอง และรายคณะ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่านมา รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความเห็นทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั และน� ำมาประเมินผลการปฏิบตั ขิ องตนเอง และภาพรวมเป็ นรายคณะแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเอง
และรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดเี ยีย่ ม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ครบทุกประการ อย่างเพียงพอ และ
รายงานผลการประเมินประจ�ำปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
หลัง จากประธานกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนรายงานผลการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ในรอบปี 2560 เสร็จสิน้ แล้ว กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนหรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม จึงขอมอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทป่ี ระชุมฯ ทราบ
ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อทีป่ ระชุมฯว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ
1. ดร.วิชา
จิวาลัย		
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณณรงค์ 		
รัตนะ		
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิชยั 		
วัชรวัฒนากุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณวิชยั วัชรวัฒนากุล เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีและการเงิน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ต ามที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบ ตั ิต ามกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โดยก�ำกับดูแลและมุ่งเน้นให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ี มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับข้อก�ำหนด
และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำ� หรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท.
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครบทุกไตรมาส (4 ครัง้ ) โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนวาระทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงได้ด�ำเนินการตรวจสอบและจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้าที่ 24 - 26 สรุปสาระส�ำคัญได้ 9 ข้อ ดังนี้
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1. การสอบทานงบการเงิ นประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ รายการ
ระหว่างกัน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีทุกครัง้ ทีม่ ี
การพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี เพือ่ พิจารณางบการเงินของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และข้อก�ำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสม
ของวิธกี ารบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึง่ ในปี 2560 ได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกัน
เฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 2 ครัง้ เพื่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการแสดงความเห็น
ของผูส้ อบบัญชี
นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั กับบริษทั และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน รวมทัง้
สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันประกอบกับค�ำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำงบการเงินเป็ นไปตามข้อก�ำหนด ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการด�ำเนินกิจการ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
จากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จดั ท�ำขึน้ และมีความถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผูส้ อบบัญชีอสิ ระทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยผูส้ อบบัญชีไม่มขี อ้ สังเกต
อันเป็ นสาระส�ำคัญใดๆ
ซึง่ รายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 3 ต่อไป
2. การประเมิ น และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามทีผ่ ูต้ รวจสอบภายใน
ได้ ร ายงาน ตลอดจนได้ พ ิจ ารณาก� ำ หนดขอบเขตการปฏิบ ัติง านให้ ค รอบคลุ ม กระบวนการทางธุ ร กิจ และกระบวนการท� ำ งานที่ม ีส าระส� ำ คัญ
อย่างครบถ้วน และให้ความเห็นชอบการพัฒนา สอบทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายในทีค่ รอบคลุมระบบการบริหารความเสีย่ ง
โดยเน้นการประเมินความเสีย่ งในระดับกิจกรรม เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมหน่ วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญ และมีระดับความเสีย่ งสูง รวมถึงการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความเหมาะสมของงบประมาณ จ�ำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
รวมทัง้ การประเมินผลงานประจ�ำปี ของงานตรวจสอบภายในแล้ว
เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ครอบคลุม
ั
ปจจัยเสีย่ ง และมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสมโดยไม่พบจุดอ่อน
หรือ ข้อ บกพร่อ งใดๆ ที่เ ป็ น สาระส�ำ คัญ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ความเห็น ของผู้ส อบบัญ ชีท่ีร ายงานว่า ยัง ไม่พ บข้อ บกพร่อ งที่เ ป็ น สาระส� ำ คัญ ที่ม ผี ลกระทบ
ต่องบการเงินของบริษทั ฯ
3. การสอบทานระบบการประเมิ นการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานนโยบายแนวทางการบริห ารความเสี่ย ง และแผนงานการบริห ารความเสี่ย งตามรายการความเสี่ย ง
ระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ในการด�ำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสีย่ ง ทัง้ ความเสีย่ งอันเกิดจากปจั จัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
รวมถึงจากการด�ำเนิ นธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ความเสีย่ ง เพื่อให้ทุกคนในบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานแล้ว
เห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจในทุกปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
เพือ่ จัดการกับความเสีย่ งและลดผลกระทบจากความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
4. การสอบทานระบบการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนมีการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต
ั ทกุ คนในบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบตั ิ
คอร์รปั ชันที
่ อ่ าจเกิดขึน้ ได้ในทุกกระบวนการอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝงให้
หน้าทีท่ ต่ี อ้ งกระท�ำด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างโปร่งใสแล้ว
เห็นว่า บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันควบคู
่
ไ่ ปกับการด�ำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษทั ฯ ตลอดจนได้ทำ� การประเมิน
ตามแนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตามข้อก�ำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย รวมถึง
มีร ะบบการป้ อ งกัน และต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์ร ปั ชันจากการด�
่
ำ เนิ น ธุ ร กิจ อย่า งเพีย งพอ และมีช่ อ งทางที่ห ลากหลายในการแจ้ง เบาะแส ร้อ งเรีย น
รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน ในการป้ องกันและจัดการกับความเสีย่ ง เพื่อมิให้เกิดเหตุท่อี าจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในการด�ำเนินการใดๆ ต่อบริษทั ฯ โดยเปิดเผยช่องทางไว้ใน www.tndt.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี (56-2)
อย่างใดก็ตาม บริษทั ฯ ก็มเี จตนารมณ์ในการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยจะเข้าร่วม
อย่างเป็ นรูปธรรมในปี 2561
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5. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิ จการที่ ดี ความรับผิ ดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม และการปฏิ บตั ิ ตามข้อก�ำหนดหลักเกณฑ์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิ นธุรกิ จ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยการประยุกต์หลักการเดิมและหลักการใหม่ร่วมกัน มีความมุ่งมันในการด�
่
ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยึดมันที
่ จ่ ะด�ำเนินงานบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
เป็ นส�ำคัญอยู่เสมอ
โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ยังคงได้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปีท่ี 2 ด้วยคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2559
(2559 : 90 คะแนน / 2560 : 93 คะแนน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎหมาย ของ ก.ล.ต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แล้วพบว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามเป็ นอย่างดี ครบถ้วน โดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญ
6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูส้ อบบัญชี การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็ นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี
ทีผ่ ่านมา ตลอดจนได้พจิ ารณาความเหมาะสม รวมถึงได้ท�ำการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน โดยน� ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อน� ำเสนอขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้
1. นายพิศษิ ฐ์		
ชีวะเรืองโรจน์
ทะเบียนเลขที่ 2803		
และ/หรือ
2. นายอัครเดช
เปลีย่ นสกุล
ทะเบียนเลขที่ 5389 		
และ/หรือ
3. นางสาวกรทิพย์
วาณิชวิเศษกุล
ทะเบียนเลขที่ 6947
แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ำ ปี 2561 ตลอดจนจัด ท�ำ ความเห็น และ
น�ำเสนอจ�ำนวนค่าตอบแทนในการสอบบัญชี อันได้แก่ ค่าตรวจสอบประจ�ำปี ค่าตรวจสอบรายไตรมาส ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามบัตรส่งเสริม และค่าบริการ
อืน่ ๆ
ซึง่ รายละเอียดของการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 จะเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 8 ต่อไป
7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับฝา่ ยจัดการ คณะกรรมการ
หรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ เพือ่ ป้องกันมิให้น�ำทรัพย์สนิ ข้อมูล และโอกาสของบริษทั ฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี ำ� นาจ
โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ และมีประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ แล้ว
เห็นว่า การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว มีความสมเหตุสมผล เพียงพอ เป็ นปกติทางธุรกิจ และ
อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีไ่ ด้กำ� หนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็ นไปตามเงือ่ นไขที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�ำหนด รวมถึงมีการก�ำหนดนโยบายและมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การทบทวนและการปฏิ บตั ิ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนด และหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทิศทางขององค์กรอยูเ่ สมอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานด้วยตนเอง และรายคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง านของตนเอง และภาพรวมเป็ น รายคณะ ตามแนวทางปฏิบ ตั ิท่ีดีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความเห็นทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว
เห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดเี ยีย่ ม ซึง่ แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ลบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่ า งเพีย งพอ ครบถ้ว น และรายงานผลการประเมิน ประจ�ำ ปี
ต่อคณะกรรมการบริษทั
หลังจากประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถามหรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานทีป่ ระชุมฯ จึงมอบหมายให้คณ
ุ ชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 ของบริษทั ฯ ให้ทป่ี ระชุมฯ ทราบ
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ น� ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560 ต่อทีป่ ระชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ�ำปี 2560 หน้าที่ 93 - 152 แล้ว จึงขอกล่าวรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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รายงานผลการด�ำเนิ นงานประจ�ำปี 2560
รายได้
รายได้จากการให้บริการ

ปี 2560

%เพิ่ ม / (ลด)

ปี 2559

314,094,090.00

338,582,585.00

(7.23)

6,955,485.00

6,808,687.00

2.16

321,049,575.00

345,391,272.00

(7.05)

รายได้อน่ื
รวมรายได้

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ

ปี 2560

%เพิ่ ม / (ลด)

ปี 2559

230,038,422.00

253,811,859.00

(9.37)

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

44,957,712.00

49,306,338.00

(8.82)

ต้นทุนทางการเงิน

15,032,353.00

12,355,539.00

21.66

290,028,487.00

315,473,736.00

(8.07)

รวมค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ผลการด�ำเนิ นงาน
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้

ปี 2560

%เพิ่ ม / (ลด)

ปี 2559

31,021,088.00

29,917,536.00

3.69

ภาษีเงินได้

4,156,127.00

354,284.00

1,073.11

ก�ำไรสุทธิ

26,864,961.00

29,563,252.00

(9.13)
หน่วย : บาท

งบดุล

ปี 2560

ปี 2559

%เพิ่ ม / (ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน

603,291,102.00

485,310,496.00

24.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

388,723,805.00

376,362,870.00

3.28

รวมสิ นทรัพย์

992,014,907.00

861,673,366.00

15.13

หนี้สนิ หมุนเวียน

411,046,485.00

290,789,940.00

41.36

30,366,802.00

35,147,094.00

(13.60)

รวมหนี้ สิน

441,413,287.00

325,937,034.00

35.43

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

550,601,620.00

535,736,332.00

2.77

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

992,014,907.00

861,673,366.00

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

งบการเงิ นเปรียบเทียบ
ก�ำไรสุทธิ

ปี 2560

ปี 2559

15.13
หน่วย : บาท
%เพิ่ ม / (ลด)

26,864,961.00

29,563,252.00

(9.13)

สินทรัพย์รวม

992,014,907.00

861,673,366.00

15.13

หนี้สนิ รวม

441,413,287.00

325,937,034.00

35.43

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

550,601,620.00

535,736,332.00

2.77

ซึง่ ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากตาราง “งบการเงินเฉพาะบริษทั ” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 หน้า 2 - 3 และ
รายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 3 - 4
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คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า จากภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมที่ยงั คงส่งผลกระทบต่อธุรกิจมาตลอดช่วงเวลา
ทีผ่ ่านมา ท�ำให้บริษทั ฯ ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการรักษาคุณภาพขององค์กร ให้พร้อมรับกับภาวะอุตสาหกรรมทีก่ �ำลัง
อยู่ในช่วงฟื้ นฟู และโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วยการรักษาคุณภาพของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษทั ฯ ยังคงได้รบั การประเมิน
CG Score ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ด้วยคะแนนที่สูงกว่าปี 2559 นอกจากนี้ จากการที่บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ การมีบุคลากร
ทีม่ คี ุณภาพเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่องค์กร จึงได้เข้าร่วมโครงการและผ่านการ “ประกาศแสดงตนเองตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546”
กับ ส�ำ นัก พัฒ นามาตรฐานแรงงาน กรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน และจากการที่บ ริษัท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ ความปลอดภัย ท�ำ ให้ต้อ งใส่ใ จ
ในเรือ่ งของความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตลอดระยะเวลาในการให้บริการ ซึง่ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรจากการร่วมโครงการ
“IRPC Turnaround 2017” เนื่องจากโครงการส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี และไม่มอี ุบตั ิเหตุแต่อย่างใด จากบริษัท ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) และรางวัล
“CEO Contractor Award for SSHE” เนื่องจากไม่มอี ุบตั เิ หตุเป็ นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง จากบริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
(PTTEP) ซึง่ เป็ นลูกค้าหลักของบริษทั ฯ
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมและมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับงานในอนาคตมาโดยตลอด โดยในปี 2559 ผลงาน
ทีบ่ ริษทั ฯ สร้างขึน้ ได้รบั รางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยีย่ ม” และในปี 2560 ได้รบั ทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั มอบใบรับรองระบบงานหน่ วยตรวจสอบประเภท A - มอก.17020-2556 (ISO/IEC 17020:2012)
จากเลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็ นบริษัทแรกในวงการตรวจสอบที่ได้รบั ใบรับรองนี้ ท� ำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะรับงาน
จากต่างประเทศในวงกว้างมากขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่า การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลเป็ นสิง่ ทีส่ �ำคัญ
ต่อการให้บริการในอนาคต
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิม่ เติมในวาระที่ 2 หรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ถือว่าทีป่ ระชุมฯ ได้รบั ทราบรายงานคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จากกรรมการผูจ้ ดั การตามทีไ่ ด้รายงานข้างต้น
วาระที่ 3 : พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ ประจ�ำปี 2560 ส�ำหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ เสนอทีป่ ระชุมฯ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด พร้อมทัง้ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษทั ฯ นัน้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้าที่ 93 - 152 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีประเด็นซักถามเกีย่ วกับงบดุล และงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2560 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 หรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามขอให้ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุมตั งิ บดุล และงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,107,129
		
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

วาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560 เป็ นทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45. ได้ก�ำหนดให้บริษทั ฯ
ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ คิดเป็ นเงินจ�ำนวน 10,000,000.00 บาท และทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ
ได้จดั สรรทุนส�ำรองไว้ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดแล้ว ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เห็นควรว่า ในปี 2560 ไม่ตอ้ งจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็ นเงินส�ำรอง
ตามกฎหมายเพิม่ เติม จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ รณีดงั กล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีประเด็นซักถามเกีย่ วกับการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 เป็ นทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เพิม่ เติมบ้างหรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติมขอให้ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
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THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIIC COMPANY LIMITED
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุ มตั กิ ารไม่จดั สรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 เป็ นทุนส�ำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,258,029
0
0
0

		

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

วาระที่ 5 : พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิ นงานประจ�ำปี 2560
ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 26,864,961.00 ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจัดสรร
ั
จ่ายเงินปนผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราหุน้ ละ 0.108 บาท รวมจ�ำนวน 100,000,000 หุน้ คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ 10,800,000.00 บาท นัน้
แต่เนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องส�ำรองไว้ เพื่อใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าว
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณางดจัดสรรจ่ายเงินปนั ผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 (ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาล)
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรจ่ายเงินปนั ผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 เพือ่ ส�ำรอง
ไว้สำ� หรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีประเด็นซักถามเกีย่ วกับการงดจ่ายเงินปนั ผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 บ้างหรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามขอให้ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 เพื่อส�ำรองไว้สำ� หรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,258,029
0
0
0

		

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการของบริษทั ทุกท่านที่ไม่ขอรับ
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการหลัง หัก จากค่ า เบี้ย ประชุ ม รวมถึง ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ท่ า นที่ย ัง คงให้ค วามไว้ว างใจ และลงมติอ นุ ม ัติเ ห็น ด้ว ยร้อ ยละ 100
กับการงดจ่ายเงินปนั ผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 เพื่อส�ำรองไว้สำ� หรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ ในฐานะผูบ้ ริหารได้พยายาม
อย่างยิง่ ที่จะผลักดันโครงการของ TNDT ทัง้ การใช้เงินทุนส่วนตัวหรือช่องทางต่างๆ เพื่อท�ำให้โครงการต่างๆ ส�ำเร็จลุล่วงและเป็ นไปตามเป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริง
วาระที่ 6 : พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ � ำเสนอรายละเอียดการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่ งตามวาระ
คุ ณ วิช ยั วัช รวัฒ นากุ ล แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ฯ ว่า ตามที่บ ริษัท ฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ พิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้ า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถอื หุ้นทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ ซึ่งเมื่อครบก�ำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคล
เข้ามายังบริษทั ฯ
ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18. ก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่ ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ นี้
มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 ท่าน คือ
(1) นายสุวฒ
ั น์
(2) น.ต. เอนก
(3) นายณรงค์

แดงพิบลู ย์สกุล		
พันธุรกั ษ์		
รัตนะ 		

ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำ หนดค่า ตอบแทนจึง ได้พ จิ ารณาสรรหาและคัด เลือ กบุ ค คลเพื่อ เข้า รับ การเสนอชื่อ เป็ น กรรมการแทนกรรมการ
ทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่ งตามวาระของบริษทั ฯ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัตติ าม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์
www.tndt.co.th รายงานประจ�ำปี 2560 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2560 (56-1) ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในช่วงทีผ่ ่านมา และน� ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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คณะกรรมการบริษทั (กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือกรรมการทีถ่ กู พิจารณาไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน
เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ดังนัน้ เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ซึง่ ได้แก่
(1) นายสุวฒ
ั น์
แดงพิบลู ย์สกุล		
(2) น.ต. เอนก
พันธุรกั ษ์		
(3) นายณรงค์
รัตนะ 		
						
						

กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร
กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั
กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อีกวาระหนึ่ง

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า นายณรงค์ รัตนะ ทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนัน้ แม้ว่าจะด�ำรง
ต�ำแหน่ งมาแล้ว 9 ปี (รวมอนุ มตั คิ รัง้ นี้จะเท่ากับ 12 ปี ) แต่กรรมการดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ
ส�ำหรับประวัตขิ องกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ งอีกวาระหนึ่งนัน้ ได้ปรากฏตามเอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 25 - 27
ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้ว
ประธานทีป่ ระชุมฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมฯว่า ส�ำหรับวาระนี้ ขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และส่งบัตรลงคะแนน
พร้อมทัง้ ลงนามให้ครบทัง้ 3 วาระ คือ วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.2 และวาระที่ 6.3 และส่งให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ตรวจนับคะแนนต่อไป
ดังนี้

ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ มีประเด็นซักถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเลือกตัง้ กรรมการหรือไม่ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ

คุณรัชนี ศรีกงพาน อาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ผู้รบั มอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ส�ำหรับวาระ
เลือกตัง้ กรรมการอิสระ คณะกรรมการได้มกี ารหารือเรือ่ งกรรมการอิสระทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ กินกว่า 9 ปี ในประเด็นของความคงไว้ซง่ึ ความเป็ นอิสระ และในอนาคต
คณะกรรมการได้มกี ารก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ งของกรรมการอิสระหรือไม่
คุณวิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวว่า ส�ำหรับ
การด�ำรงต�ำแหน่ งของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั ได้ค�ำนึงถึงคุณสมบัตแิ ละพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อยังสามารถ
ด�ำรงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ จึงถือว่ากรรมการท่านนัน้ ยังคงมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยคณะกรรมการ
ได้พจิ ารณาการด�ำรงความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระจาก (1) รูปแบบของการด�ำรงต�ำแหน่ ง (Form) หรือระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ ง ซึ่งเป็ นไป
ตามกฏเกณฑ์ทก่ี �ำหนด (2) การปฏิบตั หิ น้าที่ (Content) ทีย่ งั คงตระหนักและยังสามารถด�ำรงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั จึงเห็นควรว่า หากกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัตเิ หมาะสม ครบถ้วนตามทีก่ ล่าวข้างต้น กรรมการอิสระดังกล่าวสมควรได้รบั เลือก
กลับเข้ามาเป็ นคณะกรรมการของบริษทั ได้อกี วาระหนึ่ง
ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอบคุณอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สอบถามในประเด็นดังกล่าว และชีแ้ จง
ต่อทีป่ ระชุมฯ เพิม่ เติมว่า เนื่องจากตนเองก็เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นกรรมการอาชีพในท�ำเนียบ IOD หรือ IOD Charter Director โดยมีโอกาส
ได้รว่ มพูดคุยกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) พบว่า ส�ำหรับกรรมการอิสระในต่างประเทศเป็ นกรรมการอิสระทีม่ าจากต่างประเทศจริงๆ
แต่สำ� หรับประเทศไทยกรรมการอิสระส่วนใหญ่คอ่ นข้างมีความคุน้ เคยกันในตัวบุคคล และอุปนิสยั ทัง้ โดยส่วนตัว หรือ โดยการแนะน� ำ บอกต่อ จากบุคคล
ทีค่ นุ้ เคย ดังนัน้ การก�ำหนดให้มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการอิสระในช่วงเวลานึงนัน้ ก็เป็ นไปตามรูปแบบอย่างทีค่ ณ
ุ วิชยั ได้กล่าวข้างต้น อีกทัง้ งานบางประเภท
การหากรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหาได้ค่อนข้างยาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจดทะเบียนที่ด�ำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรม
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะตนเองก็เป็นวิศวกร กฎหมายของสภาวิศวกรได้กำ� หนดให้บริษทั ทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนเป็นบริษทั นิตบิ คุ คลของสภาวิศวกร
ต้องเข้าหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งใน 3 เงือ่ นไข คือ (1) CEO ต้องเป็ นวิศวกรทีม่ ใี บประกอบวิชาชีพ (2) กึง่ หนึ่งของกรรมการบริษทั ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
หรือ (3) กึง่ หนึ่งของกรรมการบริหารจะต้องเป็ นวิศวกร ดังนัน้ หากเป็ นกรณีท่ี (2) คงมีบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางบริษทั
ที่มคี ุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่สภาวิศวกรก�ำหนด อีกทัง้ ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้สภาวิศวกรทราบด้วยเช่นกัน ยกเว้นทางด้านบัญชี
ทีต่ อ้ งเป็ นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะฉะนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ จะหากรรมการอิสระทีเ่ ป็ นวิศวกรมาทดแทนค่อนข้างท�ำได้ยาก
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้พจิ ารณาถึงการด�ำรงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการอิสระเป็ นส�ำคัญ
นอกจากนี้ คุณศุภกร ชิ นพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะเพิม่ เติมว่า เห็นด้วยกับ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากการทีบ่ ริษทั ฯ จะหาผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขาท�ำได้คอ่ นข้างยาก และกรรมการบางท่านก็ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ มาค่อนข้างยาวนาน จึงเห็นว่า การพิจารณาถึงการด�ำรงความเป็ นอิสระ ควรพิจารณาว่ากรรมการอิสระได้มคี วามตระหนักในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนอย่างเป็ นอิสระเพียงพอหรือไม่ ขอให้อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูถ้ อื หุน้ น�ำเสนอต่อสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยพิจารณาและให้ความส�ำคัญของการปฏิบตั หิ น้าที่
มากกว่าระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ มีประเด็นซักถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเลือกตัง้ กรรมการเพิม่ เติมหรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถาม)
เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมฯ ลงมติพจิ ารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากต�ำแหน่ ง
ตามวาระเป็ นรายบุคคล
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มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมฯ มีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต� ำแหน่ งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
(1) นายสุวฒ
ั น์ แดงพิ บลู ย์สกุล
เห็นด้วย		
64,258,029
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

(2) น.ต.เอนก พันธุรกั ษ์
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,256,029
2,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

(3) นายณรงค์ รัตนะ
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,257,929
100
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

วาระที่ 7 : พิ จารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ �ำเสนอรายละเอียดการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561
คุณวิชยั วัชรวัฒนากุล ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษทั ฯ รวมทัง้ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่าน น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั และเนื่องจากในปี 2560 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษทั จึงได้พจิ ารณาโดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากบริษทั ทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ อีกทัง้ พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และ
การเติบโตทางผลก�ำไรของบริษทั ฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นควรให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นเงินรวมทัง้ สิ้น
2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ� ำปี 2561 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือ
หลังหักค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ เฉลีย่ ตามต�ำแหน่งหน้าทีข่ องกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
จ�ำนวนค่าตอบแทน (1)
ปี 2560
(บาท)

ค่าตอบแทนอื่น

สิ ทธิ ประโยชน์ อื่น

ปี 2561
(ปี ที่น�ำเสนอ)
(ต่อคน ต่อครัง้ )
(บาท)
(อัตราเดิ ม)

ปี 2560
(ต่อคน
ต่อครัง้ )
(บาท)

ปี 2561
(ปี ที่
น�ำเสนอ)
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

ปี 2561
(ปี ที่
น�ำเสนอ)

ปี 2560

ประธาน

15,000

15,000

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

กรรมการ

10,000

10,000

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

15,000

15,000

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

10,000

10,000

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประธาน

15,000

15,000

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

กรรมการ

10,000

10,000

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ต�ำแหน่ ง

ปี 2561
(ปี ที่น�ำเสนอ)
(บาท)
(อัตราเดิ ม)

ค่าเบีย้ ประชุม

1. คณะกรรมการบริ ษทั

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

2,500,000

2,500,000

3. คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ
(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ เฉลีย่ ตามต�ำแหน่งหน้าทีข่ องกรรมการ
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ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ มีประเด็นซักถามเกีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 หรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถาม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมฯ ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 2,500,000.00 บาท โดยก�ำหนด
• เบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริษทั 			
ครัง้ ละ
15,000.00
บาท
• เบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 			
ครัง้ ละ
15,000.00
บาท
• เบีย้ ประชุมประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ครัง้ ละ
15,000.00
บาท
• เบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั 				
ครัง้ ละ
10,000.00
บาท
• เบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ				
ครัง้ ละ
10,000.00
บาท
• เบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 		
ครัง้ ละ
10,000.00
บาท
โดยให้เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมอยูใ่ นค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจ�ำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,258,029
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

วาระที่ 8 : พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561
ประธานฯ ในทีป่ ระชุมฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ �ำเสนอรายละเอียดการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561
ดร.วิชา จิวาลัย เสนอต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 39.
ซึ่งก�ำหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจำ� นวน 3 ท่าน และพิจารณาก�ำหนดค่าสอบบัญชีสำ� หรับปี 2561 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
แต่งตัง้
1. นายพิศษิ ฐ์		
2. นายอัครเดช
3. นางสาวกรทิพย์

ชีวะเรืองโรจน์		
เปลีย่ นสกุล		
วาณิชวิเศษกุล		

ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 6947

แห่งบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด ซึง่ ท�ำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561
เป็ นปี ที่สิบสี่ (14) และเป็ นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561 เป็ นปี ที่แปด (8)
นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล เป็ นผูต้ รวจสอบ ลงลายมือชือ่ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561
เป็ นปี ที่สอง (2) (ปีทน่ี �ำเสนอ)
ก�ำหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นจ�ำนวนเงิน
1,680,000.00 บาท ซึง่ เป็ นอัตราใหม่ ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเอกสารหรือค่าใช้จา่ ยอืน่ เกีย่ วกับการสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัตติ ามที่ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ� ำกัด และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ก� ำ หนด รวมทัง้ ไม่ม ีก ารถือ หุ้น ไม่ม ีก ารให้บ ริก ารอื่น นอกเหนื อ จากงานสอบบัญ ชี และไม่ม ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ / บริษทั ย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อีกทัง้ มีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่ าพอใจ และสามารถจัดท�ำงบการเงิน
ได้ทนั ตามก�ำหนดเวลา และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ก็มคี วามเหมาะสมกับปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบกับผูส้ อบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงน� ำเสนอเพื่อขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 12/2561
ส�ำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้
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ปี 2561 (ปี ที่เสนอ) (บาท)
(อัตราใหม่)

รายละเอียด

ปี 2560 (บาท)
(อัตราเดิ ม)

บริษทั ฯ

บริษทั ย่อย

บริษทั ฯ

บริษทั ย่อย

ค่าตรวจสอบประจ�ำปี
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

880,000.00

100,000.00

800,000.00

100,000.00

ค่าตรวจสอบรายไตรมาส
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

160,000.00

50,000.00

160,000.00

50,000.00

ค่าตรวจสอบรายไตรมาส
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

160,000.00

50,000.00

160,000.00

50,000.00

ค่าตรวจสอบรายไตรมาส
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

160,000.00

50,000.00

160,000.00

50,000.00

ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามบัตรส่งเสริมฯ

70,000.00

00.00

70,000.00

00.00

ค่าบริการอืน่

เรียกเก็บตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

ยอดรวม

1,430,000.00

รวมทัง้ หมด

250,000.00

เรียกเก็บตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
1,350,000.00

1,680,000.00*

250,000.00

1,600,000.00

* เพิม่ ขึน้ 5.00% เป็ นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีทป่ี รับปรุงใหม่

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และการก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 หรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมฯ ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561
1. นายพิศษิ ฐ์		
ชีวะเรืองโรจน์
2. นายอัครเดช
เปลีย่ นสกุล
3. นางสาวกรทิพย์
วาณิชวิเศษกุล

ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 6947

ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 เป็ นเงิ น 1,680,000.00 บาท โดยแบ่งเป็ น
บริ ษทั ฯ
• ค่าตรวจสอบประจ�ำปี		
880,000.00 		
บาท
• ค่าสอบทานรายไตรมาสละ
160,000.00
บาท
• ค่าบริการอืน่ 		
เรียกเก็บตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
บริ ษทั ย่อย
• ค่าตรวจสอบประจ�ำปี		
• ค่าสอบทานรายไตรมาสละ
• ค่าบริการอืน่ 		
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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100,000.00 		
บาท
50,000.00
บาท
เรียกเก็บตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
64,258,029
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
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100.00		
00.00
00.00
00.00
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วาระที่ 9 : พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 34.
ประธานฯ ในทีป่ ระชุมฯ ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติมโดยค�ำสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการ
จึง เห็น สมควรน� ำ เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิใ ห้แ ก้ไ ขข้อ บัง คับ บริษัท ข้อ 34. (รายละเอีย ดเดิม อ้า งอิง จากหนัง สือ เชิญ ประชุ ม ฯ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 หน้าที่ 31) เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดใหม่ ดังนี้
“ข้อ 34. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชือ่ กันทําหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน (45) นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการไม่จ ดั ให้ม ีก ารประชุ ม ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผู้ถือ หุ้น ทัง้ หลายซึ่ง เข้า ชื่อ กัน หรือ ผู้ถือ หุ้น คนอื่น ๆ
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิ ห้าวัน (45) นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ ําเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 36. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ”
นอกจากนี้ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารมอบอ�ำนาจให้กรรมการผูม้ อี �ำนาจของบริษทั ฯ และ/หรือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิ และ/หรือ
บุคคลทีน่ างสาวชมเดือน ศตวุฒ ิ มอบหมายให้เป็ นผูม้ อี ำ� นาจในการด�ำเนินการแก้ไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงข้อความในข้อบังคับบริษทั ข้อ 34. ดังกล่าว
ตามค�ำสังของนายทะเบี
่
ยนบริษทั มหาชนจ�ำกัด และด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีดงั กล่าวจนเสร็จการ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ท�ำการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 34. เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยค�ำสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 และการมอบอ�ำนาจ
ตามทีเ่ สนอดังกล่าวข้างต้น
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ มีประเด็นซักถามเกีย่ วกับการแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 34. หรือไม่ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ได้สอบถามในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
คุณนิ รนั ดร์ พงษ์กล�ำ่ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า (1) จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าชือ่ กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญมีจ�ำนวนต่างจากข้อบังคับบริษทั ฉบับเดิมอย่างไร (2) ตามวรรคที่ 2 ของข้อบังคับบริษทั ฉบับใหม่ ในกรณีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ผูถ้ อื หุน้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ ประมาณเท่าไหร่ และ (3) กรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ เรียกประชุมวิสามัญอีกหนหนึ่ง
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกในครัง้ ทีใ่ ครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
คุณศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเข้าชือ่ กันทาํ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญมีการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนจากข้อบังคับ
บริษทั ฉบับเดิมดังนี้
เดิม (อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 หน้าที่ 31)
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน
ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั ้ หมด
ใหม่ (อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ วาระที่ 9 หน้าที่ 7)
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
(2) ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ซึง่ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเอกสาร การลงประกาศหนังสือพิมพ์ ระบบลงทะเบียน สถานที่
และค่าด�ำเนินการต่างๆ ทีก่ ย่ี วข้อง รวมประมาณไม่เกิน 2 แสนบาทต่อครัง้ ขึน้ กับจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ณ วันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date)
คุณวิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวเพิม่ เติมว่า
(3) ในกรณีท่เี ป็ นการเรียกประชุมและจ�ำนวนผู้ถอื หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 36.
(อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 หน้าที่ 31) และมาตรา 103 พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หากว่าการประชุม
ผู้ถือ หุ้น นัน้ ได้เ รีย กนัด เพราะผู้ถือ หุ้น ร้อ งขอตามมาตรา ๑๐๐ การประชุม เป็ น อัน ระงับ ไป ผู้ถือ หุ้น ต้อ งร่ว มกัน รับ ผิด ชอบชดใช้ค่า ใช้จ่า ยที่เ กิด จาก
การจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ฯ หากผูถ้ อื หุน้ ต้องการเรียกประชุมใหม่ ให้ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนตัง้ แต่แรกอีกครัง้ ในกรณีทก่ี ารประชุม
ผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ (บริษทั เรียกประชุม) ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมอีกว่า ในการเรียกประชุมวิสามัญจ�ำเป็ นต้องมีการก�ำหนดจ�ำนวน
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเรียกประชุมฯ อย่างเหมาะสม อีกทัง้ การทีบ่ ริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญนัน้ ผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่า มีสาระส�ำคัญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ จึงน� ำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเห็นชอบและได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมบริษทั และขอเสนอเพิม่ เติมว่าในกรณีทก่ี ารเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอเป็ นอันระงับไป แต่เห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวเป็ นเรือ่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ
และควรจัดให้มกี ารประชุม ขอให้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ช่วยท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการพิจารณาประเด็นนัน้ ๆ เพือ่ รักษาผลประโยชน์
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
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THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIIC COMPANY LIMITED
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ มีประเด็นซักถามเกีย่ วกับการแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 34. หรือไม่
(ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ มเติ ม)
ประธานฯ จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมฯ ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 34. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

64,258,029
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00		
00.00
00.00
00.00

คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุม ฯ ว่า จากการน� ำ บริษัทฯ เข้าสู่ก ารเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
เพราะเล็งเห็นและมุง่ มันที
่ จ่ ะขยายธุรกิจการตรวจสอบซึง่ เป็ นธุรกิจบริการทางวิชาชีพให้เติบโต โดยใช้ความรู้ ความเชีย่ วชาญของบุคลากรเป็ นส�ำคัญมากกว่า
การสร้าง Asset แต่จากสถานการณ์ของภาวะอุตสาหกรรมทีถ่ ดถอยในปจั จุบนั ท�ำให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรลดลงต่อเนื่องมากว่า 3 ปี จากทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน
ตลอดกว่า 34 ปี ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ แม้ว่าก�ำไรของบริษทั ฯ จะลดลงแต่ยงั คงรักษาไว้ซง่ึ การไม่ขาดทุน ซึง่ การจะเพิม่ ทุนใน Core Business ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้
รายย่อยหลายท่านได้สอบถามผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทั ฯ นัน้ อาจยังไม่เป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ การด�ำเนินธุรกิจทางวิชาชีพอาจไม่สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์และข้อกฎหมายมากนักตามทีป่ ระธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวก่อนหน้านี้ รวมถึงการทีไ่ ม่สามารถน� ำโอกาสทีไ่ ด้รบั มาเป็ นทรัพย์สนิ ได้
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้หาแนวทางโดยมุง่ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ซึง่ อาจท�ำให้บริษทั ฯ มีโอกาสได้รบั การพิจารณา
จากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ หรือไม่มดี อกเบี้ย รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากเห็นว่าจะเป็ นโอกาสในการสร้าง
การเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนจ�ำเป็ นต้องขยายสายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานตามประสบการณ์และโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั แต่กลับติดในกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการตามทีค่ าดไว้ได้
ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 2 x 10 MW ทีส่ าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ทีช่ ะลอตัวมานานกว่า 7 ปี เริม่ คลีค่ ลาย
ไปทิศทางทีด่ ขี น้ึ จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ท�ำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง แม้ว่าจะยังไม่ผ่านการพิจารณา
จากทัง้ ธนาคารภายในประเทศทีย่ งั มีความไม่แน่ ใจถึงการลงทุนในเมียนมาร์ รวมถึงการทีย่ งั ติดในกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม และ
การทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินการมาตลอด 7 ปี ท�ำให้เห็นได้ว่าเมียนมาร์เป็ นทีน่ ่ าสนใจและมีโอกาสในการลงทุนทีค่ ่อนข้างดีมาก แม้ในช่วงเวลาทีด่ �ำเนินการ
เป็นช่วงของการเปลีย่ นผ่านการปกครองของเมียนมาร์ ก็ได้พยายามถึงทีส่ ดุ ถึงขนาดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การจ�ำเป็ นต้องมีการจ�ำน�ำหุน้ เพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการสานต่อ
อย่างต่อเนื่องให้สำ� เร็จลุลว่ ง ทัง้ นี้ ต้องขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และกรรมการทีค่ อยให้กำ� ลังใจ และสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ จะด�ำเนินการ
ในเรือ่ งใดๆ ก็ตาม ต้องปรึกษาและศึกษาข้อมูลหลายด้านเพือ่ ป้องกันไม่ให้กระทบถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต้องไม่กระทบกับผูถ้ อื หุน้ และ
ไม่กระทบกับภาพลักษณ์ดว้ ยเช่นกัน
วาระที่ 10 : พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระทัวไป
่ ไม่มเี รือ่ งอื่นๆ พิจารณาเพิม่ เติม จึงมอบหมายให้คณ
ุ ชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ แจ้งความคืบหน้าในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
(ภาพความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้า)
โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 23 MW (โครงการฯ) และเหมืองถ่านหิน ใช้ระยะเวลากว่า 7 ปี ในการด�ำเนินงานตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการได้รบั MOU
จนกระทังมาถึ
่ ง MIC เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร์ยงั มีความไม่ชดั เจนเรื่องการเปิ ดประเทศ หรือ การลงทุน ซึง่ ได้มกี ารเจรจาและปรับเปลีย่ นในเรื่องต่างๆ
เพื่อ สร้า งความเข้า ใจและให้ส อดคล้อ งมาโดยตลอด อีก ทัง้ การด� ำ เนิ น การเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง เอกสารในแต่ ล ะขัน้ ตอนจ� ำ เป็ น ต้อ งมีก ารแสดงให้ร ฐั บาล
เห็นถึงความคืบหน้ าของโครงการฯ อยู่เสมอ เช่น การขอเอกสาร MOU จนถึงเอกสาร MOA ใช้เวลาถึง 2 ปี จนกระทังได้
่ รบั PPA เป็ นใบแรก
ซึ่งหากเป็ นประเทศไทยบริษัทฯ จะสามารถด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่อไปได้ทนั ที แต่ตามข้อกฎหมายของเมียนมาร์นัน้ ต้องด�ำเนินการขอรับเอกสาร
ใบอนุญาตMyanmar Investment Commission (MIC) (เทียบเท่าใบอนุญาต ใบ รง. 4 ประกอบกับ BOI ของประเทศไทย) ก่อน จึงจะสามารถด�ำเนินการก่อสร้าง
ได้ ซึง่ ตลอด 7 ปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ ได้สร้างผลงานในโครงการฯ ไว้มาก ท�ำให้เป็ นทีป่ ระทับใจแก่รฐั บาลเมียนมาร์จนได้รบั ใบอนุญาต MIC อย่างเป็ นทางการ
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา โดยอยูร่ ะหว่างการแปลและรับรองเอกสารจากกงสุลก่อนแจ้งข่าวให้แก่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบต่อไปและสร้างความมันใจ
่
ด้านเอกสารแก่ผทู้ จ่ี ะมาลงทุนกับบริษทั ฯ ซึง่ ได้มกี ารแจ้งให้นกั ลงทุนทีไ่ ด้สอบถามผ่านช่องทางอีเมลล์ และไลน์บา้ งแล้วเพราะเป็ นสิทธิของนักลงทุนทุกคน
ทีจ่ ะรับทราบว่าบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการไปถึงขัน้ ตอนใด หลังจากได้รบั ใบอนุญาต MIC แล้ว ขัน้ ตอนต่อไป คือ การท�ำ EPC ซึง่ บริษทั ฯ ได้ออกแบบ TOR
ให้ถูกต้องตาม MIC โดยสอดคล้องกับกฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์วา่ ด้วยเรือ่ งของความมันคงแห่
่
งชาติแล้ว และอยูร่ ะหว่างพิจารณาผูท้ ใ่ี ห้ความสนใจ
และน�ำเสนอเข้ามารับงาน EPC ซึง่ คาดว่าจะมีขอ้ ยุตภิ ายในเดือนพฤษภาคม ส�ำหรับข้อตกลงในสัญญา PPA ทีก่ �ำหนดให้ตอ้ งมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562 นัน้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการด�ำเนินการเรื่องใบอนุ ญาต MIC รัฐบาลจึงอนุ ญาตให้เลื่อนการ COD
ออกไปได้ถงึ 3 ปี แต่บริษทั ฯ จะเร่งให้โครงการฯ มีการรับรูร้ ายได้ภายใน 2 ปี
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นอกจากนี้ ในระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำลังด�ำเนินโครงการฯ มีนักลงทุนหลายรายได้โทรสอบถามถึงผลกระทบต่อโครงการฯ เนื่องจากเป็ นทีท่ ราบ
โดยทัวไปว่
่ า ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว แม้กระทังในประเทศไทยค่
่
อนข้างต่อต้านการใช้พลังงานจากถ่านหิน ซึง่ บริษทั ใหญ่หลายรายทีเ่ ข้าไปลงทุนทีเ่ มียนมาร์
ต้องถูกระงับไป แต่โครงการฯ ของบริษทั ฯ ได้รบั เอกสาร EIA และ HIA ตลอดจนใบอนุ ญาต MIC เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลไม่สามารถระงับได้
และยังคงด�ำเนินต่อไป เว้นแต่บริษทั ฯ ไม่สามารถหาเงินทุนมาเพือ่ ด�ำเนินการต่อได้ จึงเป็ นทีม่ าถึงเรื่องการระดมทุนของบริษทั ฯ ว่าจะด�ำเนินการอย่างไร
ในอนาคต ปจั จุบนั มีนกั ลงทุนหลายรายให้ความสนใจเข้าร่วมทุนในโครงการฯ แม้กระทังบริ
่ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์บางราย หรือต่างประเทศ โดยทีไ่ ม่มกี งั วล
ในพลังงานถ่านหิน และจากการทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับพลังงานสะอาด จึงได้รบั โอกาสจากรัฐบาลเมียนมาร์ในการด�ำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล (Biomass) ทีต่ องยี ซึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ทัง้ เรือ่ งของทรัพยากร ผูซ้ อ้ื ไฟ ความแตกต่างเรือ่ งวัฒนธรรม รวมถึงข้อกฎหมาย และ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
ส�ำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งงานการทดสอบและตรวจสอบทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากสามารถน� ำเครื่องมือนวัตกรรม
ทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตขึน้ จากเงินสนับสนุนจากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติบางส่วนไปใช้ ต่างจากภายในประเทศทีไ่ ม่สามารถใช้นวัตกรรมของไทยมาใช้ในประเทศ
ตนเองได้ เนื่องจากกลไกของการจัดซือ้ จัดจ้างทีไ่ ม่เป็ นไปตามปกติ ปจั จุบนั งานด้าน NDT อยูใ่ นภาวะอุตสาหกรรมทีถ่ ดถอยและธุรกิจอยูใ่ นช่วงขาลง บริษทั ฯ
จึงมองถึงทิศทางในอนาคตด้วยการบริการด้าน NDT ยุคใหม่ ซึง่ มุง่ เน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เป็ นหลัก ไม่ยดึ ติดรูปแบบเดิมเหมือนเช่นทีผ่ า่ นมา
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นภูเขา การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก เมือ่ ได้รบั ใบอนุ ญาต MIC เรียบร้อยแล้ว ผูบ้ ริหารและ
ทีมงานจึงได้ท�ำพิธตี งั ้ ศาลพระภูมติ ามวัฒนธรรมของเมียนมาร์ ในอนาคตหากเมียนมาร์มแี หล่งทรัพยากรด้านพลังงานมากเพียงพอ และเพิม่ การลงทุน
มากขึน้ จะส่งผลให้งานการทดสอบและตรวจสอบฯ เริม่ มากขึน้ เหมือนกับประเทศไทย ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่เริม่ ต้นด้วยธุรกิจพลังงานและรอจนกระทัง่
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ เกิดขึน้ อาจท�ำให้เสียโอกาสในการลงทุน
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นโครงการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับพลังงาน ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ซึ่งได้ด�ำเนินไปแล้วหลายโครงการ
เมือ่ มีความชัดเจนจะแจ้งให้นกั ลงทุนได้ทราบอีกครัง้
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า ผูถ้ อื หุน้ มีประเด็นซักถามเพิม่ เติมหรือไม่ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
คุณนิ รันดร์ พงษ์ กล�ำ่ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามที่ป ระชุมฯ ถึง เรื่อง Core business ที่อยู่ในภาวะที่ล ดลง ว่าบริษัทฯ มีคู่แ ข่งที่อ ยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถเปิ ดเผยรายชื่อได้หรือไม่ รวมถึงมีส่วนแบ่งในตลาดเป็ นอย่างไร
คุณสหวัสส์ เตชาชาญ ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวว่า คู่แข่งหลักๆ ปจั จุบนั มีทงั ้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai และคู่แข่ง
ทีอ่ ยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผลให้ราคาค่าบริการลดลง จากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้
ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ตามจรรยาบรรณบริษทั ฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ แต่
สามารถค้นหาในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) ซึง่ อยูใ่ นหมวดเดียวกัน
คุณนิ รันดร์ พงษ์กล�ำ่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามทีป่ ระชุมฯ เพิม่ เติมว่าตามรายงานประจ�ำปี 2560 หน้าที่ 2 ข้อ ข. ตามทีร่ ะบุไว้ว่า
“ได้มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์” นัน้ จะเป็ นการ Take Over หรือ เป็ นโครงการทีส่ ร้างขึน้ ใหม่
แล้วในอนาตคจะมีการประชุมวิสามัญ หรือ มีการเพิม่ ทุนหรือไม่
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามนโยบายของบริษทั ฯ จะไม่มกี าร Take Over เนื่องจากไม่มเี งินทุน
มากพอ และคิดว่าหากโครงการนัน้ ดีจริงก็คงไม่จะถูกน�ำมา Take Over ดังนัน้ จึงเห็นว่าการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถพัฒนาโครงการได้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจะท�ำให้สามารถ
ก�ำหนดรายละเอียดต่างๆ ได้ชดั เจนกว่า ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ ปจั จุบนั ได้เริม่ ศึกษาและด�ำเนินการเกีย่ วกับ
Solar roof โดยในอนาคตจะมีความชัดเจนมากขึน้ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ ส่วนในเรื่องของงานทดสอบและตรวจสอบฯ ได้เพิม่ สายธุรกิจ
โดยการให้คำ� ปรึกษาในเรื่องของการประเมินอายุขยั ของโครงสร้าง (Life Assesment) เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดขึน้ มาประมาณ 30 - 40
กว่าปี แล้ว จึงคิดว่าน่ าจะเป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการตรวจสอบประเภทนี้ และคงจะด�ำเนินการควบคู่กนั ไปทัง้ 2 ธุรกิจ ตามทิศทางของบริษทั ฯ
ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี 2560
คุณนิ รันดร์ พงษ์กล�ำ่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามทีป่ ระชุมฯ เพิม่ เติมอีกว่า ในอนาคตบริษทั ฯ จะมีการประชุมวิสามัญ การเพิม่ ทุน หรือ
มีนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมลงทุนหรือไม่
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผู้จดั การ ได้ช้แี จงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาและด�ำเนินการไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
การขอค�ำปรึกษาจากทีป่ รึกษาทางการเงิน ฝา่ ยกฎหมาย และทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณนิ รันดร์ พงษ์กล�ำ่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ เพิม่ เติมอีกว่า ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 11/2560
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 12/2561 หน้า 24 ทีไ่ ด้ระบุว่า “บริษทั ฯ เตรียมความพร้อมในการส�ำรวจแหล่งถ่านหินส�ำรองไว้ 2 เหมือง
เพือ่ เป็ นแหล่งวัตถุดบิ ป้อนให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ลงนาม MOU กับบริษทั ชัน้ น�ำด้านโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพือ่ การสนันสนุน
ด้านเทคนิคส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั ฯ ทีเ่ มียนมาร์ดว้ ยเช่นกัน” ขอสอบถามว่า (1) แหล่งถ่านหินส�ำรองเพือ่ เป็ นแหล่งวัตถุดบิ อยูท่ ใ่ี ด (2) บริษทั ฯ
ได้ลงนาม MOU กับบริษทั ชัน้ น� ำด้านโรงไฟฟ้าในประเทศไทยบริษทั ไหน และ (3) ต้นทุนในการจ�ำหน่ ายไฟฟ้าราคา 4.50 บาทต่อหน่ วย คิดเป็ นต้นทุน
ของถ่านหินเท่าไหร่ต่อหน่วย
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวดังนี้ (1) แหล่งถ่านหินส�ำรองเพื่อใช้เป็ นแหล่งวัตถุดบิ ป้อนให้แก่โรงไฟฟ้า
ตัง้ อยู่ในเมียนมาร์ทงั ้ 3 เหมือง ซึ่งได้แก่ เหมืองที่ 1 คือ MONGHAI ตัง้ อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 2 กิโลเมตร เหมืองที่ 2 คือ เหมืองเพียก ตัง้ อยู่
ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 50 กิโลเมตร และเหมืองที่ 3 คือ เหมืองเชียงตุง (2) ได้รว่ มลงนาม MOU กับบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
(ESCO) ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO) และ (3) ต้นทุนของถ่านหินราคาประมาณ 1 บาทกว่า
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นอกจากนี้ คุณนิ รนั ดร์ พงษ์กล�ำ่ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ถึงรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 131 ว่า การร่วมทุนใน MKTNDT
ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 28.3 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55 และบริษทั ในเมียนมาร์รอ้ ยละ 45 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ชำ� ระเงินลงทุนเรียบร้อย
แล้วเป็ นเงิน 15.6 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษทั ในเมียนมาร์จงึ ยังคงค้างช�ำระค่าหุน้ เป็ นเงิน 12.7 ล้านบาท รวมถึงเงินลงทุนในโครงการฯ 23 เมกกะวัตต์
มีแหล่งทีม่ าจากไหน และทีร่ ะบุวา่ เป็ นการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กบั คณะกรรมการพลังงานท่าขีเ้ หล็ก ขอสอบถามว่าเป็ นหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐบาล
คุ ณ นิ ย ม มินิ ว าตกร ผู้จ ดั การฝ่า ยบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ช้ีแ จงในประเด็น ดัง กล่ า วว่า ตามงบการเงิน บริษัท ฯ ได้ต ัง้ ค่า คงค้า งช�ำ ระค่า หุ้น
เป็ นลูกหนี้อ่นื แต่ผรู้ ว่ มทุนบริษทั ในเมียนมาร์รบั ผิดชอบในการช�ำระค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเมียนมาร์ ส�ำหรับเงินลงทุนในโครงการฯ
ถ้าพิจารณาตามงบการเงินจะอยู่ในส่วนของเงินทดรองจ่ายของบริษทั ย่อย คือ TNDT POWER หากได้ผรู้ ่วมทุนหรือแหล่งเงินกูท้ เ่ี หมาะสมตามสัดส่วน
ของการลงทุน จะเร่งด�ำเนินการให้ถูกต้องต่อไป โดยได้ท�ำการชี้แจงในประเด็นนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทราบเรียบร้อยแล้ว ป จั จุบนั ได้ใช้
แหล่งเงินทุนจากเงินส่วนตัวและหุ้นของกรรมการผู้จดั การ ส่วนการจ�ำหน่ ายไฟฟ้านัน้ คณะกรรมการพลังงานท่าขี้เหล็ก หรือ Lighting Committee
ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 คือ ส่วนของโรงไฟฟ้า หรือ บริษทั ฯ ส่วนที่ 2 หน่ วยงานราชการ หรือ รัฐฉาน และส่วนที่ 3 ภาคประชาชนของเมียนมาร์
โดยจะต้องมีการก�ำหนดบทบาทหน้าทีก่ ่อนการ COD โดยราคาจ�ำหน่าย 4.50 บาท ตามทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นนัน้ เป็ นราคาจ�ำหน่ายหน้าโรงไฟฟ้า ส่วนราคา
จ�ำหน่ายให้แก่ผซู้ อ้ื นัน้ ต้องผ่านการพิจารณาจาก Lighting Committee เท่านัน้ โดยใช้สกุลเงินบาท
คุณสมอุย้ ตัง้ จิตต์ถาวรกุล ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ได้ชแ้ี จงในประเด็นดังกล่าวเพิม่ เติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 23 MW ด�ำเนินการโดยบริษทั ฯ
แต่เมียนมาร์เป็ นเจ้าของ ซึ่งในช่วงแรกเป็ นการเข้าไปด�ำเนินการในเหมืองถ่านหิน แต่เมื่อบริษทั ฯ มองเห็นถึงโอกาสในแหล่งทรัพยากรของเมียนมาร์
จึงได้เสนอทีจ่ ะท�ำโครงการฯ ให้ ซึง่ จากผลส�ำรวจพบว่ามีประชาชนถึง 42% ทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ ส่วนอีก 58% เป็ นการใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย โดย Lighting
Committee ซึง่ มี Chairman Lighting Committee ของท่าขีเ้ หล็กด้วยนัน้ ท�ำหน้าทีด่ แู ลการซือ้ - ขายไฟฟ้า และการทีจ่ งั หวัดท่าขีเ้ หล็กเป็ น Trading Zone
ท�ำให้การซือ้ - ขายไฟฟ้า รวมถึงระบบธนาคาร และการด�ำเนินการในเรือ่ งต่างๆ ของบริษทั ฯ สามารถใช้สกุลเงินบาทได้
คุณนิ รนั ดร์ พงษ์กล�ำ่ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า โครงการฯ ต้องท�ำระบบสายส่งด้วยหรือไม่
คุณสมอุย้ ตัง้ จิตต์ถาวรกุล ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ได้ชแ้ี จงว่า ด�ำเนินการทัง้ โครงการฯ และระบบสายส่ง (Transmission Line) จากจังหวัดท่าขีเ้ หล็ก
จนถึง Substation โดยมีระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เป็ นเงินลงทุนรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท
คุณวิ เชษฐ์ อนันตเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) โครงการโรงไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ
ปี ไหน (2) ตามทีไ่ ด้ตดิ ตามข่าวของบริษทั ฯ เกี่ยวกับเรื่อง Partner และการเพิม่ ทุนมาตลอด 1 - 3 ปี ซึ่งอาจจะติดเงื่อนไขหลายๆ อย่าง และคุณชมเดือน
ได้เน้ นว่าจะพยายามท�ำให้ดที ่สี ุด เพื่อนักลงทุนรายย่อยที่อยู่ร่วมกันมาตลอดหลายปี แต่ความเคลื่อนไหวในส่วนนี้ยงั ไม่มที ศิ ทางที่ชดั เจนใช่หรือไม่
(3) ในกรณีทเ่ี ป็นบริษทั เล็ก และท�ำโครงการใหญ่หลายอย่าง บริษทั ฯ มีการร่วมมือกับ Partner หรือผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ เี งินลงทุน หรือผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพด้านเทคโนโลยี
หรือไม่ ซึง่ คิดว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะมีสำ� คัญในระดับหนึ่งกับการเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เนื่องจากเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง
แต่หากมองประเด็นเหล่านี้อาจเป็ นผลดีต่อบริษทั ฯ (4) จากข่าวการเพิม่ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ อันดับสองมีนัยส�ำคัญอะไรกับบริษทั ฯ หรือไม่ ตามทีค่ ุณชมเดือน
ได้กล่าวก่อนหน้านี้ ซึง่ ส่วนตัวคิดว่าไม่มนี ยั ส�ำคัญ และผูถ้ อื หุน้ อันดับสองเห็นถึงศักยภาพใดของบริษทั ฯ
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชแ้ี จงว่า เห็นด้วยตามทีค่ ุณวิเชษฐ์กล่าวว่า การระดมทุนเพียงอย่างเดียวซึง่ เริม่ ต้นจากทุนจดทะเบียน
100 ล้าน คงไม่ทนั ต่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากโครงการแรกของบริษทั ฯ มีมูลค่าถึง 2,000 ล้านบาท ดังนัน้ การหาผู้ร่วมทุนที่ม ี
ความแข็งแรงในเรือ่ งของเทคโนโลยี และเรือ่ งแหล่งเงินทุนเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถรับโอกาสทีจ่ ะเข้ามาจ�ำนวนมาก
ซึง่ ขณะนี้บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างศึกษากลไกของการขยายบริษทั ฯ
คุณสมอุย้ ตัง้ จิตต์ถาวรกุล ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า โครงการฯ 2 x 10 MW ซึง่ ตามแผนงานทีว่ างไว้ ยูนิตแรกจะเริม่ เปิดด�ำเนิน
การเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 และยูนิตทีส่ องประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 เช่นเดียวกัน ซึง่ ตอนนี้กย็ งั เป็ นไปตามแผน
ทีว่ างไว้
คุณวิ เชษฐ์ อนันตเวทย์ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ เพิม่ เติมว่า เงือ่ นเวลาเป็ นอุปสรรคทีท่ �ำให้เกิดความล่าช้าด้วยหรือไม่
อาทิเช่น ทางด้านสัญญาทีไ่ ด้ลงนามไปแล้ว หรือเกีย่ วกับเงินลงทุนทีต่ อ้ งระดมทุนเข้าไป
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชแ้ี จงกรณีดงั กล่าวว่า อุปสรรคทีส่ �ำคัญ คือ เรื่องของเงินลงทุน และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่สามารถถือหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 90 ได้ ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ ยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�ำเป็ น
ต้องลดสัดส่วนการถือหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ จ�ำเป็ นต้องหาผูร้ ว่ มทุนเข้ามาจึงจะสามารถแก้ได้ทกุ ปญั หา แม้วา่ จะด�ำเนินการครบทุกเงือ่ นไข
แต่การลดสัดส่วนในการถือหุน้ ให้แก่ผรู้ ว่ มทุนรายใดนัน้ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์สงู สุดทีบ่ ริษทั ฯ พึงจะได้รบั โดยการลดสัดส่วนครัง้ นี้ ท�ำให้บริษทั ฯ
มีโอกาสในการสร้างโอกาสใหม่ในการวางรากฐาน และการวางโครงสร้างใหม่ โดยจะด�ำเนินการให้บริษทั ฯ มีขนาดทีใ่ หญ่ขน้ึ เพือ่ รับโอกาสในอนาคตเพิม่ ขึน้
คุณวิ เชษฐ์ อนันตเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิม่ เติมว่า บริษทั ฯ จะได้รบั ข่าวดีในเร็วๆ นี้ ใช่หรือไม่ เนื่องจากติดตาม
มาหลายปี แม้วา่ จะติดปญั หาในเรือ่ งต่างๆ แต่ได้เห็นถึงความพยายามของคุณชมเดือนทีจ่ ะหาทางแก้ไขปญั หาหลายๆ อย่างทีเ่ กิดขึน้ หากบริษทั ฯ ได้รบั ข่าวดี
ก็จะสร้างความเชือ่ มันให้
่ บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ขอให้บริษทั ฯ เพิม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเด็นต่างๆ เพิม่ เติม
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวขอบคุณ และชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า ความคืบหน้าเริม่ มีความชัดเจนขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้พยายามปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เริม่ เข้าใจถึงเหตุผลทีบ่ ริษทั ฯ ต้องด�ำเนินการเช่นนี้ และบริษทั ฯ ไม่เคยกระท�ำผิด
หลักเกณฑ์ใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกเหนือจากท�ำโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่เกินทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เท่านัน้ แต่ในฐานะผูท้ �ำธุรกิจ ถ้าโอกาส
มาถึงก็ตอ้ งคว้า และท�ำให้เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยืนยันทีจ่ ะไม่หยุดด�ำเนินการในโครงการฯ นี้ เนื่องจากได้ลงทุนเป็ นจ�ำนวนมาก ประกอบกับ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ให้ก�ำลังใจมาโดยตลอด โดยจะพยายามแก้ไขปญั หาอย่างดีทส่ี ดุ ส�ำหรับ Core business คือ ธุรกิจการตรวจสอบความปลอดภัย
เป็ นธุรกิจที่ดมี าก หากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือฝ่ายบริหาร หรือการเงิน หันมาให้ความส�ำคัญเรื่องของเทคโนโลยี เหมือนกับเงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ
ไม่เคยมีประสบการณ์ดา้ นโรงไฟฟ้ามาก่อน แต่แท้จริงแล้ว บริษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบโรงไฟฟ้าทุกโรงในประเทศไทย ดังนัน้ เห็นว่าควรท�ำความเข้าใจ
และให้ความส�ำคัญกับอาชีพ เพือ่ ให้สามารถตัง้ กฎเกณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง ตามทีก่ ล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี 2560
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คุณศุภกร ชิ นพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเกีย่ วกับผลประกอบการของปี 2561 ว่าแนวโน้มเป็ นเช่นไร เนื่องจากลดลงมาตลอด
3 ปีทผ่ี า่ นมา มี backlog เท่าไหร่ และจะร่วมประมูลอีกเท่าไหร่
คุณชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชแ้ี จงว่า ก่อนทีจ่ ะมีการประชุมฯ ได้มกี ารเจรจาร่วมกันระหว่างทีมผูบ้ ริหารถึงโอกาสทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ฯ
มีอยู่ ซึง่ ก็มเี รือ่ งทีน่ ่ายินดี ทีช่ ว่ งไตรมาส 1 บริษทั ฯ มี backlog อยูท่ ่ี 200 ล้านบาท ซึง่ ดีขน้ึ กว่าปีทผ่ี า่ นมา โดยบริษทั ฯ ไม่ได้มงุ่ เน้นในเรือ่ งของการทดสอบ
และตรวจสอบฯ เพียงอย่างเดียว แต่มงุ่ เน้นในเรือ่ งของ Maintenance และ In-service มากขึน้ รวมถึงการมุง่ เน้นในเรือ่ งการดูแลความปลอดภัย แต่ปจั จุบนั
เมือ่ ภาวะอุตสาหกรรมลดลง การทดสอบและตรวจสอบฯ เพียงอย่างเดียว ท�ำให้ผลประกอบการลดลงตามไปด้วย บริษทั ฯ จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆ โดยขยายฐานธุรกิจไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และน� ำนวัตกรรมทีบ่ ริษทั ฯ สร้างขึน้ ไปใช้ ซึ่งมีตลาด NDT จ�ำนวนมาก
คาดว่าปีน้ีน่าจะมีผลประกอบการดีขน้ึ ส�ำหรับโครงการ Offshore มีการลงนามในสัญญาโดยมีมลู ค่าโครงการประมาณ 140 ล้านบาท
คุณ ศุภ กร ชิ น พงศ์ไ พบูล ย์ ผู้ถื อ หุ้น มาด้ ว ยตนเอง ขอให้ก� ำ ลัง ใจต่ อ คณะกรรมการที่ย งั คงทุ่ ม เทท� ำ งาน รวมถึง ผู้ถือ หุ้น ที่ย งั คงถือ หุ้น
แม้ว่ า ผลประกอบจะลดลงก็ต าม แต่ ค าดว่ า เมื่อ บริษัท ฯ ได้ร ับ MIC แล้ว จะสามารถด� ำ เนิ น โครงการฯ ได้ค ล่ อ งตัว มากขึ้น ถึง แม้ว่ า อาจจะติด
ในเรือ่ งของกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูบ่ า้ งก็ตาม แต่ในเรือ่ งอื่นๆ ก็คดิ ว่าน่าจะสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ และจากการทีม่ ปี ระสบการณ์ในการลงทุน
กับบริษทั ทีท่ ำ� โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกับโครงการโซล่าร์ จึงขอเสนอให้พจิ ารณาการลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเทคโนโลยีคอ่ นข้างเปลีย่ นแปลง
รวดเร็ว การแข่งขันสูง อาจท�ำให้ได้ราคาค่อนข้างต�่ำ
ประธานฯ จึง แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ฯ ว่ า เมื่อ ไม่ ม ีผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดซัก ถามเพิ่ม เติม ส� ำ หรับ การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ� ำ ปี ครัง้ ที่ 12/2561
ในวัน นี้ บริษัท ฯ ขอขอบคุ ณ คุ ณ เทีย นชัย ชูอุ ต สาหะ ผู้ถือ หุ้น มาด้ว ยตนเองที่ร่ ว มเป็ น สัก ขีพ ยานในการตรวจนั บ คะแนน
ขอขอบคุณ ท่า นผู้ถือ หุ้น และผู้ร บั มอบฉัน ทะทุ ก ท่า นที่ใ ห้เ กีย รติ และสละเวลามาเข้า ร่ว มการประชุ ม ฯ วัน นี้ รวมถึง ก� ำ ลัง ใจและค�ำ แนะน� ำ
ด้วยดีเสมอมา ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ขอให้คำ� มันว่
่ าจะท�ำหน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ เพือ่ น�ำพาองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมันคง
่
ขอปิดการประชุมฯ
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-Translation-

ATTACHMENT 3

Curriculum Vitae of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.
Name			 :
Date of Birth		
:
Age 			
:
Nationality			
:
Address			
:
Marital status		
:
Education 		
:
			
Appointment of Nominated
:
Guidelines / Selection			
					
Training organized by
Thai Institute of Directors (IOD) :

Mr. Chaya Jivacate
5 Febuary 1938
81 years
Thai
8/38 Moo 10, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok
Married
Master Degree Microwave Physics, University of Surrey, U.K.
Bachelor Degree B.Sc.(2nd class honour) in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
Vice Chairman of the Board / Member of Nomination and Remuneration Committee
: Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration
Committee and proposed to the Board of Directors for approval.
Director Accreditation Program No. 80/2009

Work Experience (In the past - present)
2014 - Present
: - Vice Chairman of the Board / - Member of Nomination and Remuneration Committee
			
Thai NDT Public Company Limited
2009 - Present
: - Vice Chairman of the Board, Thai NDT Public Company Limited
Past - Present
: - HONORARY FELLOW, AESIEP
		
: - Chairman of the Advisory, Energy for Environment Foundation (EforE)		
			
: - Director of Joint Research,Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
		
: - Director of Project Management Center for Energy and Clean Technology EC-TEC),
			
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
		
: - Director (Honorary Director/Expert), The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
		
: - Consultant of CES Solar Cells Testing Center - CSSC
		
: - Consultant of Department of Alternative Energy Development and Efficiency
		
: - Renewable Energy Consultant King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
		
: - Secretary General of the Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and
		
the Western Pacific -AESIEAP
		
: - Assistant Governor in Energy Management Electricity Generating Authority of Thailand
TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)		 : None
Relationship between Administrator 			
: None
Directorships / Management in the Listed Companies				
:
None
Directorships / Management in the Non - Listed Companies				:
None
Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest
:
None
Appointed		
		
:
Tenure of Directors in TNDT
:
					
		
					

27 April 2007
27 April 2009 - 23 April 2012
23 April 2012 - 27 April 2015
27 April 2015 - Present		

		

The duration of his previous tenure up till the present was totally 10 years and his duty to serve in full term should be 3 years more.
The total terms of his tenure would be 13 consecutive years.
Meeting Attendance of 2018
- Board of Director 				
- Executive Board 				

: 4 times of total 6 times (100%)
: 3 times of total 4 times (100%)

Legal Dispute				: No legal dispute during the past 10 years.
Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting : A person nominated to be a director in agenda 6
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-TranslationCurriculum Vitae of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.
Name			
Date of Birth		
Age 			
Nationality 		

:
:
:
:

Mr. Krirkkiat Satavut
22 May 1947
72 Years
Thai

Address			
: 26 Soi Ramkhamhaeng 60 Yek 7 (Suanson 7), Huamark, Bangkapi, Bangkok
Marital status		
: Married
Education			
: Master Degree Civil Engineering, Brighamyoung University, U.S.A.
				
: Bachelor Degree Civil Engineering, Kasetsart University
Appointment of Nominated
: Director / Executive Director
Guidelines / Selection		
: Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee,
				
proposed to the Board of Directors for consideration and presented to shareholders for approval.
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)		
: Director Accreditation Program No.61/2007		
Work Experience (In the past - present)
		
1970 - 2007 		
:
Professional Engineers, 9 worchor
		
				
Department of Highways
		
2002 - 2006		
:
Director / Senior Consulting Engineer
		
				
Thai NDT Company Limited
		
1970 - 2007 		
:
Director / Executive Director
				
Thai NDT Public Company Limited
TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)
:
4,270,000 shares held (4.27%) /
							
Miss Chomduen Satavuthi, Director / Executive Director /
							Managing Director 43,833,940 shares held (43.83%)
Relationship between Administrator 		
:
Yonger Brother of Miss Chomduen Satavuthi,
							
Director / Executive Director / Managing Director
Directorships / Management in the Listed Companies					
:
None
Directorships / Management in the Non - Listed Companies				:
None
Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest		
:
None
Appointed		
		
Tenure of Directors in TNDT
						
						
						
						

: 26 April 2007
: 26 April 2007 - 28 April 2008
28 April 2008 - 27 April 2011
27 April 2011 - 22 April 2013
22 April 2013 - 25 April 2016
25 April 2016 - Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 12 years and his duty to serve in full term should be 3 years more.
The total terms of his tenure would be 15 consecutive years.
Meeting Attendance of 2018
- Board Meeting 		
		
:
- Executive Board Meeting			
:
Legal Dispute				:
Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting :

6 of total 6 times. (100%)
9 of total 9 times. (100%)
No legal dispute during the past 10 years.
A person nominated to be a director in agenda 6
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-TranslationHistory of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.
Name			
Date of Birth 		
Age 			
Nationality 		

:
:
:
:

Mr. Vichai Watcharavatanakul
16 May 1953
66 Years
Thai

Address			
: 39 Soi Chalermkate, ThepSirin, PomPrapSattruPhai, Bangkok
Marital status		
: Married
Education			
: Master Degree Political Science, NIDA
				
: Bachelor Degree - Law, Thammasat University
						
- Accounting, 1st honor, Thai Chamber of Commerce University
				: High Vocational Accounting Audit, Chulalongkorn University
Appointment of Nominated
: Indepentdent Director / Member of the Audit Committee /
				
Member of Nomination and Remuneration
Guidelines / Selection		
: Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee,
				
proposed to the Board of Directors for consideration and presented to shareholders for approval.
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)		
: Director Accreditation Program No.61/2007
Work Experience (In the past - present)
		
1976 - 1978
:
Auditor level 1, Sugar factory, Department of Industrial Works
		
1978 - 1980
:
Assistant Internal Audit, Sugar factory, Department of Industrial Works
		
1980 - 1986
:
Head of department budgets and spending, Sugar factory, Department of Industrial Works
		
1986 - 1995
:
Division Chief of Plan and Budget, Sugar factory, Department of Industrial Works
		
1995 - Present
:
Certified Accounting Auditor (Registered Auditor No.3055),
		
			
Accounting and tax consultant (Freelance)
		
2010 - Present
:
Indepentdent Director / Member of the Audit Committee, Thai NDT Public Company Limited
		
2014 - Present
:
Independent Director / Member of the Audit Committee /
		
			
Member of Nomination and Remuneration Committee, Thai NDT Public Company Limited
		
2017 - Present
:
Director of Consulting System Company Limited
		
2017 - 2018
:
Independent Director / Member of the Audit Committee, Marsun Company Limited
		
2018 - Present
:
Independent Director / Member of the Audit Committee, Marsun Public Company Limited
TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)
:
None						
Relationship between Administrator 		
:
None
Directorships / Management in the Listed Companies					
:
None
Directorships / Management in the Non - Listed Companies				:
None
Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest		
:
None
Appointed		
		
: 26 April 2007
Tenure of Directors in TNDT
: 26 April 2007 – 26 April 2010
						
26 April 2010 – 22 April 2013
						
22 April 2013 – 25 April 2016
						
25 April 2016 – Present
The duration of his previous tenure up till the present was totally 12 years and his duty to serve in full term should be 3 years more.
The total terms of his tenure would be 15 consecutive years.
Meeting Attendance of 2018
- Board Meeting 				
:
6 times of total 6 times (100%)
- Audit Committee Meeting 			
:
5 times of total 5 times (100%)
- Nomination and Remuneration Committee		
:
4 of total 4 times. (100%)
Legal Dispute				:
Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting
:
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Independent Director refers to a Director whose qualifications are in line with the requirements of the Office of the Securities and Exchange
Commission and the Stocks Exchange of Thailand, as follows;
Characteristics of a conflict of interest
1. Hold shares not exceeding 0.5% of the total shares with voting right of the Company, its parent company, subsidiaries,
associates, or entities with any conflict of interest, provide that the shares held by the related parties of such Independent
Director shall be included.
(including the connected persons as stipulaled in section 258 of Securities and Exchange)
2. Is not or has never been an Executive Director, staff, employee, advisor who receives salary, nor controlling parties
of the Company, its parent company, subsidiaries, associaties, same level subsidiaries, major shareholders, controlling
parties of the Company or entities may have a conflict. Unless it is clear from the mentioned manner for not less than
2 years before his appointment as a Director.
3. Is not the person who has relationship by means of descent or legal registration under the status of father, mother,
spouse, brothers and sisters, and children. The prohibitive persons also include spouses of daughters and sons of
management, major shareholders, controlling party or the person who is in the process of nomination to be the
management or controlling party of the Company or its subsidiaries.
4. Have no or never had business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major
shareholders, controlling parties of the Company or entities may have a conflict in respect of holding the power which
may cause the obstacle of the independent decision, including not being or never been the significant share holder, or
controlling parties of any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries,
associates, major shareholders, controlling parties of the Company or entities may have a conflict. Unless it is clear
from the mentioned manner for not less than 2 years before his appointment as a Director.
5. Is not the Director who is nominated to be the representative of Directors of the Company, major shareholders, or any
other shareholder related to the major shareholders.
6. Is not or has never been the auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders,
or controlling parties of Company, and is not the significant shareholder, controlling parties, or partner of the auditing firm
which employs such auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or
controlling parties of the Company. Unless it is clear from the above manner for not less than 2 years before his
appointment as a Director.
7. Is not or has never been the professional service provider, including but not limited to legal service or financial advisor
with received the service fee more than 2 million baht per year from the Company, its parent company, subsidiaries,
associates, major shareholders, or controlling parties, and is not the significant shareholder, controlling parties, or partner
of the above mentioned service firms. Unless it is clear from the mentioned manner for not less than 2 years before
his appointment as a Director.

Mr. Vichai
Watcharavatanakul

No

No

No

No

No
No

No

8. Do not operate the same and competitive business with the business of the Company, or its subsidiaries, or is not
a significant partner of the partnership, or is not an executive director, employee, staff, advisor who receives salary,
nor holds share for more than 0.5% of the total shares with voting right of any other company which operates same
and competitive business with the business of the Company, or its subsidiaries.

No

9. Is not any otherwise which is unable to have the independent opinion regarding the business operation of
the Company.

No

Remark:
The definition of Independent Directors of the Company which specify the configuration of the shareholding of Independent Director
as on item 1./ 8. are more intensive than the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission or the SET in regard to
the shareholding in the company, not more than 1 percent of share.
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ATTACHMENT 4
Guidelines, Practices and Evidence in attendance, Proxy and Vote
Evidence of shareholder or a proxy in the Meeting Attendance.
1. Individual Shareholder
1.1 Shareholder attending the meeting in person
1.1.1 Registration Form with barcode which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2019.
1.1.2 The original of the shareholder’s current evidence of identity issued by an official with a photograph attached;
- Thai nationality: personal I.D., identity card of a government agency, driving license, etc.
- Non-Thai nationality: passport
1.1.3 Documentary evidence If any change of name / surname.
1.2 Proxy attending the meeting
1.2.1 Registration Form with barcode which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2019.
1.2.2 The completed proxy form signed by both the shareholder and the proxy.
1.2.3 A certified copy of the shareholder’s current evidence of identity, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any).
1.2.4 The original of the proxy’s current evidence of identity, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any) for registration.
2. Legal Entity
2.1 The authorized person to act on behalf of the entity attends the meeting.
2.1.1 Registration Form with barcode which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2019.
2.1.2 The original current evidence of identity of the shareholder’s authorized person, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any)
for registration.
2.1.3 A copy of a corporate affidavit, issued within the last 30 days by the Department of Business Development at the Ministry of
Commerce, and certified by an authorized person of the legal entity.
2.2 The authorized person to act on behalf of the entity appoints proxies to attend the meeting.
2.2.1 Registration Form with barcode which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2019.
2.2.2 The completed proxy form signed by both the proxy and the legal entity’s authorized person, as indicated in the corporate
affidavit issued by the Ministry of Commerce, with the legal entity’s official seal attached (if applicable).
2.2.3 A copy of the current evidence of identity of the authorized person of the shareholder, as listed in item 1.1.2, and certified
by an authorized person of the legal entity.
2.2.4 The original of the proxy’s current evidence of identity, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any) for registration.
2.2.5 A copy of the corporate affidavit, as listed in item 2.1.3.
--> Thai entity : issued within the last 30 days by the Department of Business Development at the Ministry of Commerce,
and certified by an authorized person of the legal entity.
--> Non - Thai entity : a copy of the certificate of Incorporation issued by the regulatory body of the country where the entity
is domiciled. The certificate of Incorporation must have been notarized by a Notary Public no more than 6 months prior to the Shareholder
General Meeting. If written in any language other than English, the original document must be submitted together with an English translation.
The translation must be certified by the legal entity’s authorized person.
3. Shareholders Passing Away : The trustee may attend the meeting in person or appoint a proxy to attend the meeting on his/her
behalf. The court order appointing the trustee certified by the authorized person, which have been issued for not more than 6 months prior to
the meeting, shall also be presented.
4. Shareholders as a Minor : Father or mother or legal guardian may attend the meeting in person or appoint a proxy to attend the
meeting on his/her behalf. A copy of the minor’s house registration and/or personal I.D. shall also be presented.
5. Shareholders as Incompetent or Quasi - Incompetent Person : Guardian or curator may attend the meeting in person or appoint
a proxy to attend the meeting on his / her behalf. The court order appointing the guardian or curator certified by the guardian or curator
(as the case may be) which have been issued for not more than 6 months prior to the meeting shall also be presented.
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Practices in the proxy and voting
1. Complete only one of the Proxy Forms, A or Form B (not both).
2. In the case that the shareholder are unable to attend the Annual General Meeting, the shareholder can grant any person as a proxy
or select any one Independent Director as a voting representative as listed below:
2.1 Dr. Wicha Jivalai			
Age 75 years
Address 376/160 Praram 3 Road, Bangklo Sub - District, Bangkholame District, Bangkok 10120
or
2.2 Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm		
Age 35 years
Address 31/788 The Key Sathorn-Charoenrat, Bangklo Sub - District, Bangkholame District, Bangkok 10120
The shareholders will be granted in equal number of shares held, by failing to grant only partial or less than the number of shares held.
3. The shareholder wishing to appoint the Company’s Independent Director shall submit the duly executed Proxy Form as prescribed
above with relevant documents to
The Office of Company Secretary
Thai Nondestructive Testing PCL.,
19 Soi Suanson 8,
Ramkhamhaeng Rd.,
Huamark,
Bangkapi,
Bangkok
10240
The documents shall be delivered to the Company at least 2 days prior to the meeting or half an hour before start meeting, in order
for the Company officers have time to review the documents.
4. The grantor may wish to have a separate vote on each agenda of the meeting that “agreed”, “disagreed” or “abstained”, by setting
forth in the proxy form B for the proxy to vote according to the wishes of the grantor.
5. Proxies shall submit proxy form to the chairman of the meeting and / or those assigned by the Chairman before the meeting.
Filling out the information and signatures are required. If there is an edit or delete on any substance, all must be signed by the proxy.
6. Proxy Form must be attached for a 20 baht duty stamp and cross - dated the proxy has been made for correction and binding by law.
The Company has provided the duty stamp to facilitate the registration for attending the meeting as well.
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1. Convocation
Article 34. One or more shareholders, holding not less than 10% of an aggregate of shares sold, may at any time request the Board of
Directors in written to call an extraordinary meeting of shareholders, provide the reasons for calling such meeting be clearly stated in the request. In such
case, the Board of Directors shall arrange for a meeting of shareholders within 45 days from the date of the receipt of the request.
In case of the Board does not arrange a meeting within the period specified in the first paragraph. Shareholders who have their names or
other shareholders shall convene the meeting themselves within 45 days from the date of maturity of the period under paragraph one. In such cases,
the meeting shall be deemed as the board called the meeting of shareholders. The Company shall be responsible for all necessary expenses incurred
during the provision of appropriate meetings and facilities.
In the event of the meeting of shareholders are convened by the reasons under paragraph two, and the number of shareholders attending
the meeting do not constitute a quorum as stipulated in Article 36. The shareholders under paragraph two shall be jointly liable for the expenses incurred
from the holding of such meeting to the Company.
Article 35. The Board of Directors shall call for a meeting of shareholders by delivering an invitation to the shareholders by registered
mail or given to shareholders or representatives of shareholders directly no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice
shall specify the place, date, time and agenda of the meeting and the issues to be submitted to the meeting together with appropriate details.
Such notice shall be published in a newspaper no less than three (3) consecutive days prior to the date of the meeting.
The place of the meeting may be at the location of the Company’s head office or any other locations that the committee prescribed.
2. Quorum
Article 36. In a shareholders’ meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting not less than 25 persons or
at least half of all shareholders and holding shares in aggregate not less than one - third of the total issued shares, to constitute a quorum.
At any shareholders’ meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders
attending the meeting is still not adequate to constitute a quorum as specified, if such shareholders’ meeting was called as a result of a request by the
shareholders, such meeting shall be cancelled. If such shareholders’ meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting
shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the
meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.
Article 37. In a shareholders’ meeting, the Chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. If the Chairman is
absent or is not present at the meeting, if there is a Vice Chairman, the Vice Chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no Vice
Chairman or there is a Vice Chairman, but such Vice Chairman is unable to perform his/her duty, the meeting shall elect one of the shareholders
attending the meeting to be the Chairman of the meeting.
3. Voting
Article 38. In casting votes, one share is entitled to one vote and the shareholder who has a special interest in the matter, he/ she is not
entitled to vote on this matter except for the election of Directors. The resolutions of the meeting of shareholders shall comprise the following votes:
(1) All ordinary resolutions shall require a simple majority of the total of votes cast by the shareholders present and vote at the meeting.
In case the votes are tied, Chairman of the meeting shall have a casting vote.
(2) Decisions on the following matters shall require the passing of a resolution with the votes of no less than three - fourths of the total
number of votes cast by the shareholders present and entitle to vote:
(a) Liquidation or transfer of entire or essential parts of business of the company to other persons;
(b) Acquisition or acceptance of transfer of businesses of other public limited companies or private companies to the Company;
(c) Amendment or termination of contracts relevant to the leasing of the Company’s all or partial businesses, the assignment to
any other persons to manage the businesses of the company or the amalgamation of the businesses with other persons with an objectives towards
profit/loss - sharing;
(d) Amendment of the Memorandum or Articles of Association;
(e) Increase or decrease of the registered capital;
(f) Dissolution of the Company;
(g) Issuance of debentures of the Company;
(h) Merger of the company with another Company.
4. Election of the Director
Article 16. The Board of Directors shall comprise at least five (5) Directors. Of total, no less than half shall domicile in the
Kingdom of Thailand. All shall possess the qualifications required by laws. The Directors may also be shareholders of the company or not.
Article 17. The meeting of shareholders appoints the directors by the following principles and procedures ;
(1) One (1) share is eligible for one (1) vote.
(2) Each shareholder may exercise all the votes stipulated in (1) to elect one or several persons as director or directors but
may not divide some of the votes to any candidates.
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20 Baht
(cross and dated the proxy)

ATTACHMENT 5

Proxy Form (Form A.)

									Written at..................................................................
									Date.........Month........................B.E..........................

( 1 ) I/We......................................................................................................................Nationality.......................................................................
Address...........................................Road....................................................Sub-District........................................................................................
District.............................................Province..............................................Postal Code......................................................................................
( 2 ) being a shareholder of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
holding the total amount of................................share(s) and having the rights to vote equal to..................................votes as follows;
□ common share .......................................share(s) and having the rights to vote equal to..................................votes
□ preference share ...................................share(s) and having the rights to vote equal to..................................votes
( 3 ) I/We hereby appoint.... Using a marker  in front of the individual to be appointed.
(May grant proxy to TNDT’s Independent Director of which details as shown in Attachment 6)
□ (1).........................................................................................................................................................Age............................years
Address..........................................Road...................................................Sub-District........................................................................................
District............................................Province..............................................Postal Code..................................................................................or
75
Dr. Wicha Jivalai
□ (2).......................................................................................................................................................Age...........................years
376/160 Soi .......................................
Praram 3
Bangklo
Address..........................
Road...........................................
Sub-District........................................................................
Bangkok
Bangkholame
10120
District.............................................................. Province................................................... Postal Code...............................................................or
35
Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm
□ (3).......................................................................................................................................................Age...........................years
31/788
Bangklo
Address..........................
Soi .......................................
Road...........................................
Sub-District........................................................................
Bangkok
Bangkholame
10120
District..............................................................
Province...................................................
Postal Code.................................................................
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2019 on Monday
April 29, 2019 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240.

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

						Signature ........................................................... Grantor

						
					

(..........................................................)
Signature ........................................................... Grantee

						
(..........................................................)
		
		
Remark:
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to several proxies for splitting votes.
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(Specific Details Form)

Duty stamp
20 Baht
(cross and dated the proxy)

									Written at..................................................................
									Date.........Month........................Year..........................

( 1 ) I/We......................................................................................................................Nationality.......................................................................
Address...........................................Road....................................................Sub-District........................................................................................
District.............................................Province..............................................Postal Code......................................................................................
( 2 ) being a shareholder of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
holding the total amount of................................share(s) and having the rights to vote equal to..................................votes as follows;
□ common share .......................................share(s) and having the rights to vote equal to..................................votes
□ preference share ...................................share(s) and having the rights to vote equal to..................................votes
( 3 ) I/We hereby appoint.... Using a marker  in front of the individual to be appointed.
(May grant proxy to TNDT’s Independent Director of which details as shown in Attachment 6)
□ (1)...................................................................................................................................................... Age ............................ years
Address .......................................... Road................................................... Sub-District ........................................................................................
District ............................................ Province.............................................. Postal Code .................................................................................. or
75
Dr. Wicha Jivalai
□ (2)......................................................................................................................................................Age
............................
years
376/160
Praram
3
Bangklo
Address.......................... Soi ....................................... Road........................................... Sub-District........................................................................
Bangkok
Bangkholame
10120
District..............................................................
Province...................................................
Postal Code...............................................................or
35
Dr.Jumpon
Kluaymai-ngarm
□ (3)...................................................................................................................................................... Age .............................
year
31/788
Address..........................
Soi .......................................
Road...........................................
Sub-District........................................................................
Bangkok
Bangkholame
10120
District..............................................................
Province...................................................
Postal Code.................................................................
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2019 on Monday April 29,
2019 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi,
Bangkok 10240 any adjournment at any date, time and place thereof.
(4) I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;
□ Agenda 1 : To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No. 12/2018.
		
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
□ Agenda 2 : To acknowledge the Report of the Board of Director / the Nomination and Remuneration Committee / the Audit
Committee and the Company’s Operations for the past year. (No casting of votes for this agenda)
□ Agenda 3 : To consider and approve the Company’s Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2018.
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
□ Agenda 4 : To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2018 and to consider and approve
the Non-Allocation of net profit for year 2018 as the Legal Reserve.
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
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-Translation□ Agenda 5 : To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.
		
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
		
□ Election the whole set of Directors
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
		

□ Election of certain Directors as follows;
Mr. Chaya Jivacate
Name of the Director: ....................................................................................
		
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Mr. Krirkkiat Satavuthi
Name of the Director: ....................................................................................
		
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Mr. Vichai Watcharavatanakul
Name of the Director: ....................................................................................
		
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained

□ Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019.
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
□ Agenda 7 : To consider and appoint auditors and audit fee for year 2019.
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
□ Agenda 8 : To consider other matters. (if any)
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
		
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our
voting as a Shareholder.
(6) In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects
						Signature ........................................................... Grantor
						
					

(..........................................................)
Signature ........................................................... Grantee

						
(..........................................................)
Remark:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.
2. For agenda of election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
3. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use
the Allonge of the Proxy Form B. as attached.
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Grant of proxy as a shareholders of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
Any one person as my/our proxy to attend and vote in Annual General Shareholders Meeting No. 13/2019 on Monday April 29, 2019
at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok
10240 or at any adjournment thereof to any other date time and venue.
Agenda ......... : Subject...........................................................................................................................................
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Agenda ......... : Subject...........................................................................................................................................
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Agenda ......... : Subject...........................................................................................................................................
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Agenda ......... : Subject...........................................................................................................................................
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Agenda ......... : Subject...........................................................................................................................................
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
Agenda ......... : Subject...........................................................................................................................................
□ (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
□ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
			
□ Approved 		
□ Objected		
□ Abstained
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ATTACHMENT 6
Curriculum Vitae of Independent Directors for consideration in case the shareholders assign as proxies.
Thai Nondestrutive Testing Public Company Limited
Shareholders can appoint only one Independent Director
(Independent Directors who have no conflict of interest in any agenda of the meeting)

Name				: Dr. Wicha Jiwalai
Position				: Independent Director / Chairman of the Audit Committee
Nationality				: Thai
Age				: 75 years
Address				: 376/160 Praram 3 Road 3, Bangklo, Bangkholame, Bangkok 10120
Education				: - Ph.D.degree, Geodetic Science
				
Ohio State University, U.S.A.
					
- Master degree, Cartography Engineering
					
ITC Institute, Netherland
			
		
- Bachelor degree, Civil Engineering (Bhurachatra Scholarships throughout the study.).
					
Chulalongkorn University				
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)		
					
					
					
					
					
Experience (In the past - present)
Private sector 			
				
					
					
					
					
					
					
					
Professional Associations		
					
					
					
					
					
					
					
					
					

: - Director Certification Program (DCP) 		
- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance For Non - Finance Director 		
- Audit Committee Program (ACP) 		
- The Role of Chairman 2002 		
- Chartered Directors

No. 14/2002
No. 8/2004
No. 10/2004
No. 11/2006
No. 13/2006
No. 1/2007

: - Independent Director / Chairman of the Audit Committee 				
Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
: - Chairman of the Audit Committee
STP&I Public Company Limited						
: - Audit Committee
Thai Optical Group Public Company Limited					
: - Chairman of the Board
Salintara Company Limited
: - Director of World Resort Company Limited
: - Chairman
Surveying and Mapping Society of Thailand
: - Honorary Director
Association of Thai Condominium
: - Academic Director
Council of Engineering
: - Academic Director of Civil Engineering
The Engineering Institute of Thailand
: - First Past President
The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic (AFLAG)

Conflict of Interest in both Directly and indirectly 			
in any business of the Company or its subsidiaries

:

None

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting 			

:

None
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Thai Nondestrutive Testing Public Company Limited
Shareholders can appoint only one Independent Director
(Independent Directors who have no conflict of interest in any agenda of the meeting)

Name				: Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm
Position				: Independent Director / Member of the Audit Committee
Nationality				: Thai
Age				: 35 years
Address				: 376/160 Praram 3 Road 3, Bangklo, Bangkholame, Bangkok 10120
Education				: - Ph.D.degree, Economics
					
Loughborough University, United Kingdom
					
- Master degree, Economics
					
University of Antwerp, Belgium
			
		
- Bachelor degree, B.B.A. (First-class Honors), (Business Economics)
					
Asian University, Chonburi
Thai Institute of Directors (IOD)		

: Director Accreditation Program No.271/2019

Work Experience (In the past - present)
		
December 2018 - Present
:
Indepentdent Director / Member of the Audit Committee
		
		
Thai NDT Public Company Limited
		
Auguest 2017 - Present
:
Lecturer, Faculty of Business and Technology, 			
						
Stamford International University
		
March 2017 - July 2017
:
Head of Industry Research
						(Real Estate and Services),
						Research Division, Bank of Ayudhya
		
May 2016 - June 2016
:
Guest Lecturer, Faculty of Economics,
						Rangsit University
		
October 2015 - Febuary 2017
:
Industry Strategist, Research Division,
						Bank of Ayudhya
		
Auguest 2014 - May 2015
:
Part-time Lecturer, Faculty of Business,
						Asian University
		
May 2010 - May 2014
:
Bought in Teacher, School of Business
						and Economics, Loughborough University
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in any business of the Company or its subsidiaries		

:

None

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting 			

:

None
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-Translation-

ATTACHMENT 7
Map of the Grand Fourwings Convention Hotel
Annual General Shareholders Meeting No. 13/2019 on Monday, April 29, 2019 at 9:30 a.m.
at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.

หมอชิ ต 2 - ปากทางลาดพร้าว สาย 145
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ - รัชดา - ลาดพร้าว สาย 172
ตรงข้ามมหาวิ ทยาลัยรามค�ำแหงสาย 93 / 171 / 207
ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ สาย 145 / 172 / 207
มีนบุรีสาย 519

ตรงข้ามแอร์พอร์ต ลิ้งค์ สถานี หวั หมาก
สาย 145 / 207 / 519
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THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. +662-735-0801 (Auto 10 Lines) Fax. +662-735-1941
Website: www.tndt.co.th, E-mail: info@tndt.co.th
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