สารบัญ
1

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

35

การกากับดูแลกิจการ

3

สารจากคณะกรรมการบริษทั

45

ความรับผิดชอบต่อสังคม

4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

52

การควบคุมภายใน

6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

53

รายการระหว่างกัน

56

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

61

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

และผลการดาเนินงาน

9

ข้อมูลทั่วไป

11

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

12

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

66

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

13

โครงสร้างรายได้

71

งบการเงิน

14

65

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

18

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

21

โครงสร้างการจัดการ

วิสัยทัศน์
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) เป็นผู้นำด้ำนบริกำรทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อควำมปลอดภัย
ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ภำยในปี 2020

ค่านิยม
ถูกต้อง ปลอดภัย บริกำรฉับไว ใส่ใจลูกค้ำ รักษำคุณภำพ

พันธกิจ
1. ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองงำนด้ำนวิศวกรรมเพื่อควำมปลอดภัย
2. มุ่งมั่นพัฒนำศักยภำพขององค์กรและบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถในระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง
3. ขยำยกำรให้บริกำรและพัฒนำเครือข่ำยไปยังกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง
4. ดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมำภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

1 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

2560

2559

2558

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ

425.51

445.78

510.02

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

399.05

399.10

407.98

กาไรขั้นต้น

100.96

121.97

176.26

กาไรสุทธิ

26.39

44.57

103.75

505.83

503.93

536.53

55.92

59.96

88.26

449.53

443.97

447.74

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

23.73

27.36

34.56

อัตรากาไรสุทธิ (%)

6.20

10.00

20.05

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุน้ (%)

5.91

10.00

24.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

6.04

9.73

21.23

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)

0.12

0.14

0.20

กาไรสุทธิตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)*

0.27

0.45

1.05

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

4.56

4.50

4.54

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษทั ใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน

ผลการดาเนินงานต่อหุ้น

* จำนวนหุ้นคำนวณตำมวิธถี ัวเฉลี่ยถ่วงนำหนัก

2 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
ล้ำนบำท
600.00
510.02
500.00
445.78
407.98

425.51

399.10

399.04

400.00

300.00

176.26

200.00

121.97
103.75

100.97

100.00
45.04
26.39
0.00

2558

2559
รำยได้จำกกำรให้บริกำร

2560
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
%

34.56

35
27.36

30

23.73

25
20.05
20
15
10.03
10

6.15

5
0

2558

2559
อัตรำกำไรขันต้น (%)

2560
ปี
อัตรำกำไรสุทธิ (%)

ปี
กำไรขันต้น

กำไรสุทธิ

รำยงำนประจำปี 2560 | 3

สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน

ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

สภำวะอุตสำหกรรมสำรวจและขุดเจำะนำมันและก๊ำซในปี 2560 ที่ผ่ำนมำยังอยู่ในช่วงชะลอกำรลงทุน เนื่องจำก
รำคำนำมันดิบยังต่ำกว่ำจุดลงทุนซึ่งเป็นไปตำมที่คำดกำรณ์และแจ้งไว้ก่อนนี ในขณะที่อุตสำหกรรมกำรกลั่นนำมันและ
แยกก๊ำซ รวมทังอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และกำรขนส่งทำงท่อยังคงมีควำมต้องกำรใช้บริกำรงำนทดสอบโดยไม่ทำลำยและ
งำนตรวจสอบและรับรองอยู่อย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมงำนบริกำรที่บริษัทฯ ดำเนินกำรอยู่นันมีกำร
แข่ ง ขั น ที่ สูงมำกขึ นและรุ นแรงกว่ำที่ คำดไว้โดยเฉพำะด้ำนรำคำอีก ทังงำนทดสอบเชิงกลที่เป็ น บริ กำรใหม่ ซึ่ ง ได้รับ
ใบรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ที่บริษัทฯ เริ่มให้บริกำรในไตรมำส 2 ของปี 2560 ได้รับกำรตอบสนองจำกลูกค้ำ
น้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้บำงส่วนรวมถึงควำมต้องกำรบริกำรงำนทดสอบฯ ในประเทศเมียนมำก็ชะลอตัวเช่นเดียวกับใน
ประเทศไทย อั น ส่ ง ผลกระทบทำงลบต่ อ ผลประกอบกำรของบริ ษั ท ฯอย่ำ งไรก็ ต ำมงำนบริ กำรกำรตรวจสอบสิ นค้ำ
กำรเกษตรเพื่อกำรส่งออกที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกำรตังแต่ต้นปี 2560 มีผลงำนดีกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ทำให้ผลงำนโดยรวม
ของบริษัทฯ มียอดขำย 428.90 ล้ำนบำทลดลง 4.49% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ และกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ำกับ
26.39 ล้ำนบำท ลดลง 40.79% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
สำหรับปี 2561 นี เนื่องจำกจะมีกำรก่อสร้ำงและขยำยโรงกลั่นนำมัน รวมถึงขยำยกำลังกำรผลิตปิโตรเคมีใน
ประเทศ ที่มีกำหนดกำรจะเริ่มก่อสร้ำงในไตรมำส 2-3 ของปีนี อีกทังงำนบริกำรทดสอบฯในประเทศเมียนมำมี สัญญำณที่
ดีมำกขึน เนื่องมำจำกรัฐฯได้ให้สัมปทำนกำรนำเข้ำก๊ำซหุงต้ม (LPG) และก๊ำซธรรมชำติ (LNG) แก่ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
หลำยรำยแล้ว ซึ่งคำดว่ำจะทำให้งำนบริกำรทดสอบฯมีควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึนแต่คำดว่ำกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมนี
ยังคงสูงอยู่ อำจทำให้รำคำค่ำบริกำรปรับขึนได้ยำก อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯจะใช้นโยบำยกำรรักษำควำมสำมำรถของ
บุคคลำกรและบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้งำนบริกำรมีคุณภำพดี ปลอดภัยและถูกต้องตำมมำตรฐำนและสร้ำง
ควำมประทับใจให้กับลูกค้ำเพื่อประโยชน์ในระยะยำว
นอกจำกนีบริษัทฯยังคงมีเป้ำหมำยที่จะขยำยงำนบริกำรไปต่ำงประเทศเพิ่มขึน และจะหำบริกำรและ/หรือเทคนิค
งำนใหม่ๆ เข้ำมำเสริม อีกทังจะหำโอกำสในกำรลงทุนและขยำยศักยภำพของบริษัทฯ ไปสู่อุตสำหกรรมอื่นๆ อีกเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของรัฐฯ เรื่อง EEC: Eastern Economic Corridor หรือโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค
ตะวันออกที่กำลังดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
ท้ำยที่สุดนี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำผู้มีอุปกำรคุณทุก
ท่ำน และพันธมิตรทำงธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ที่ได้ร่วมกันสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่บริษัทฯ และเป็นกำลัง
สำคัญในกำรช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ พร้อมเป็นองค์กรที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำน
ที่มีคุณค่ำ และมีส่วนเอือต่อกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย

(นำยนที บุญพรำหมณ์)
ประธำนกรรมกำรบริษัท

(นำยสรรพัชญ์ รัตคำม)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

4 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำร
อิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรำยชื่อดังนี
1. นำยสมยศ
เจียมจิรังกร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยทินกร
สีดำสมบูรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยสมชำย จองศิรเิ ลิศ
กรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 4 ครัง เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยหำรือร่วมกับผู้บริหำร
ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง และสรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปี 2560 ดังนี
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำส และประจำปี รวมทังกำรเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอ ทันต่อเวลำ กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำน
ทำงกำรเงินได้แสดงรำยกำรครบถ้วน ถูกต้อง เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
สำหรับรำยงำนประเด็นที่ตรวจพบได้ ให้คำแนะนำ และแนวทำงแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหำรได้จัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล
3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมคืบหน้ำของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินกำร เพื่อลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ รวมทังควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมควำมเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึง
ควำมเสี่ยง และควำมรับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่มี และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ มีกำรประเมินควำม
เสี่ยงทังปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก รวมถึงกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบจำกควำมเสี่ยง ที่อำจ
เกิดขึนอยู่ในระดับต่ำหรือที่ยอมรับได้
4. การกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล พบว่ำบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณและบรรษัทภิบำลที่ดี โดยบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
หลักบรรษัทภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลำย
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ลักษณ์อักษร มีกำรประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชั่น และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม
กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่ำงมีสำระ

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทังรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์เป็นไปต ำม
เงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ พร้อมทังเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส โดยจำกกำรสอบทำนไม่พบรำยกำรผิดปกติอย่ำงมี
นัยสำคัญ
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ โดยผู้สอบบัญชีมีควำม
อิสระ มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นขอเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังให้
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีค่ำตอบแทนกำร
ตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,045,000 บำท โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี
นำงสุวิมล
กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2982 และหรือ
นำงสำวสมจินตนำ
พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5599 และหรือ
นำงสำวสุภำภรณ์
มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8125 และหรือ
นำยนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7764
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นำยสมยศ เจียมจิรงั กร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน “คณะกรรมกำรสรรหำฯ” ได้รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำร
บริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึนไปเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีควำมเป็นธรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน กรรมกำรบริหำร 1 ท่ำน และในระหว่ำงปี 2560
นำยนที บุญพรำหมณ์ ได้ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งตัง นำยสมชำย จองศิริเลิศ
ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรบริษัทเข้ำมำดำรงตำแหน่งแทน ดังนัน คณะกรรมกำรสรรหำฯ จึงประกอบด้วย
นำยสมยศ
เจียมจิรังกร
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ
นำยสมชำย
จองศิริเลิศ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำฯ
นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำฯ
ในปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประชุม 1 ครัง และสรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังนี
1. พิจำรณำสรรหำและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่จะต้องพ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระ
2. เสนอคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตังกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม 1 คน
3. เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตังประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
4. เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรผู้จัดกำร
5. เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรที่ไม่ได้เป็นพนักงำน
6. จัดสรรค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2560 ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น
7. กำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2561 ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
8. ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับผลกำรปฏิบัติงำน
9. พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนของประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรให้ เ ป็ น ธรรมกั บ ควำมรั บ ผิ ด ชอบและสอดคล้ อ งกั บ ผล
ประกอบกำรโดยรวมของบริษัท รวมทังเปรียบเทียบกับบริษัทชันนำอื่นๆ
10. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรอย่ำงเคร่งครัด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

(นำยสมยศ เจียมจิรังกร)
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท
1. นำยนที บุญพรำหมณ์
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2. นำยสมยศ เจียมจิรงั กร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำยสรรพัชญ์ รัตคำม
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

4. นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ผู้ชว่ ยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

5. นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

6. นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมกำร
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คณะกรรมการบริษัท
7. นำงมณีรัสมิ์ รัตคำม
กรรมกำร/เลขำนุกำรบริษัท

8. นำยทินกร สีดำสมบูรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

9. นำยสมชำย จองศิรเิ ลิศ
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

10. นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ข้อมูลทั่วไป •
สถำนที่ตังบริษัทและสำขำ
ชื่อบริษัท
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน
103.47 ล้ำนบำท ทุนชำระแล้ว 98.57 ล้ำนบำท
ประเภทธุรกิจ
ให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing)
กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection & Certification) และกำรทดสอบ
คุณสมบัติทำงกลของวัสดุ (Mechanical Test)
เลขทะเบียนบริษัท
0107550000220
เว็บไซต์
www.qualitechplc.com
ที่ตังสำนักงำนใหญ่

เลขที่ 21/3 ถนนบ้ำนพลง ตำบลมำบตำพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสำร 0-3869-2028

ที่ตังสำนักสำขำ (1)

เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชำก
อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสำร 0-3810-9653
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ที่ตังสำนักสำขำ (2)

เลขที่ 50 ซอยพัฒนำกำร 57
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหำนคร 10250
โทรศัพท์ 0-21169294
โทรสำร 0-27221132

ที่ตังสำนักสำขำ (3)

เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขำม
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3 โทรสำร 0-3300-5164

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ำงสถำนทูตจีน) ทำวเวอร์ A ชัน 14
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสำร 0-2009-9476

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

นำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ควอลลี เ ทค จ ำกั ด (มหำชน) ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในกำรให้ บ ริ ก ำรทำงวิ ศ วกรรมอิ ส ระ (Third party
engineering service) ซึ่งหมำยถึงกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมระดับสำกลในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้กับ
องค์กรต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่ลูกค้ำต้องกำร กำรให้บริกำร
ทำงวิศวกรรมของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Testing) หมำยถึง กำรใช้กรรมวิธีกำรค้นหำรอยบกพร่อง
หรือควำมผิดปกติของชินงำน โดยที่ไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำยขึนกับชินงำนเช่น กำรทดสอบด้วยกำรถ่ำยภำพด้วยรังสี กำร
ทดสอบด้วยคลื่นเสียงควำมถี่สูง กำรทดสอบด้วยอนุภำพแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม ร่วมถึงกำรทดสอบโดยใช้
เทคโนโลยีขันสูงต่ำงๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อ
ยอดจำกกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย โดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยในกำรตรวจสอบ
ชินงำน และประมวลผลกำรทดสอบพร้อมกับกำรออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชินงำน ซึ่งจะมีกำรให้ขอ้ สรุป
ว่ำชินงำนนันๆมีสภำพเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนหรือไม่กำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบและ
รับรองตำมกฎหมำยสำหรับถังบรรจุก๊ำซ LPG NGV ถังนำมัน ระบบท่อ หม้อนำ และถังขนส่งนำมันและสำรเคมีเป็นต้น
3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นกำรทดสอบเพื่อให้คุณสมบัติทำงกำยภำพ
และทำงเคมีของวัสดุต่ำงๆ เช่นกำรรับแรงดึง แรงกด แรงดั น และแรงกระแทก กำรตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคของเนือ
โลหะ และกำรหำส่วนผสมทำงเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติที่สำคัญของเนือโลหะในด้ำนควำมแข็งแรง และกำรต้ำนกำรกัด
กร่อนประเภทต่ำงๆ เป็นต้น
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ำรกั บ ลู ก ค้ ำ ทั งในและต่ ำ งประเทศ โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ หลั ก ของบริ ษั ท เป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ น
อุตสำหกรรมพลังงำนและปิโตรเคมี เช่น โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงกลั่นนำมัน โรงงำนปิโตรเคมี โรงแยกก๊ำซ โรงบรรจุก๊ำซ
โรงงำนผลิตและติดตังอุปกรณ์เครื่องจักร รวมทังผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตำมกฎหมำยเพื่อควำม
ปลอดภัย เช่น หม้อนำ เครน ถังก๊ำซถังบรรจุสำรเคมีอันตรำย และถังรับแรงดันสูงอื่นๆ เป็นต้น
ทังนี ลูกค้ำของงำนให้บริกำรกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ และกำร
ทดสอบคุณสมบัติทำงกล มีควำมแตกต่ำงกันคือ ประมำณร้อยละ 90 ของลูกค้ำที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยจัดอยู่ใน
กลุ่มผู้รับเหมำโครงกำร ซึ่งบริษัทจะให้บริกำรรับเหมำช่วงสำหรับงำน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริกำรตรวจสอบและรับรอง
คุณภำพ กลุ่มลูกค้ำหลักประมำณร้อยละ 70 เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรงโดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจำปี ระหว่ำง
กำรซ่อมบำรุงใหญ่ และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมกฎหมำย ส่วนกำรบริกำรด้ำนกำรทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทำง
กล เป็นกลุ่มลูกค้ำทังประเภทงำนก่อสร้ำงและเจ้ำของงำนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QLTI)
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,250,000
บำท มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 10,250,000 บำท ดำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรม งำนตรวจสอบ ทดสอบ
ผลิตผลทำงกำรเกษตร ทังในประเทศและต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 USD มีทุน
ที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 50,000 USD ดำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในประเทศพม่ำและ
ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างรายได้
หน่วย: ล้ำนบำท

ลักษณะงาน

กำรทดสอบ
โดยไม่ทำลำย

กำรตรวจสอบ
และรับรอง

รำยได้อื่นๆ

ดาเนินการโดย

% การถือหุน้
ของบริษทั

บมจ.ควอลลีเทค

100%

QLTI

99.99%

QLTM

80%

บมจ.ควอลลีเทค

100%

QLTI

99.99%

QLTM

80%

บมจ.ควอลลีเทค

100%

QLTI

99.99%

QLTM

80%
รวม

ปีพ.ศ.

ปีพ.ศ.

ปีพ.ศ.

2560

2559

2558

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

146.45

34.15

175.95

39.18

285.92

55.26

279.05

65.06

269.83

60.09

224.10

43.31

3.40

0.79

3.29

0.73

7.41

1.43

428.90

100.00

449.07

100.00

517.43

100.00
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการเรียกชาระเงินจากลูกค้า
ลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้ำของโรงงำน (User) เช่น ปตท, Chevron,
ESSO โดยบริษัทมีรำยได้จำกกลุ่มนีประมำณกว่ำ 50% ซึ่งไม่มีปัญหำกำรชำระเงิน อำจมีปัญหำควำมล่ำช้ำจำกระบบกำร
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสำรบ้ำง ส่วนลูกค้ำกลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่มนี
ประมำณกว่ำ 40% ซึ่งปกติโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่น กำรสร้ำงโรงกลั่นนำมัน กำรวำงท่อก๊ำซ เจ้ำของโครงกำรจะว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำรำยใหญ่หรือผู้รับเหมำหลักเป็นผู้ดำเนินโครงกำรโดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมำช่วงใน
ส่วนของงำนทดสอบและตรวจสอบทำงวิศวกรรม ดังนันในกรณีที่ผู้รับ เหมำหลักไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้สำเร็จ
บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับชำระจำกเจ้ำของโครงกำรล่ำช้ำจนส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้วำงแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระหนีในอนำคตไว้โดยกำรพิจำรณำกำรให้เครดิต
ลูกค้ำด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนำดงำน
โครงกำรที่จะดำเนินกำร รวมทังพิจำรณำประวัติกำรชำระหนีโดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี บริษัทฯ
ได้พิจำรณำจัดระดับชันลูกหนีทุกไตรมำส กรณีมีข้อบ่งชีของกำรผิดนัดชำระหนี บริษัทได้ดำเนินกำรขอให้ผู้รับเหมำจัดทำ
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจำกผู้รับเหมำไปยังเจ้ำของโครงกำรโดยตรง หรืองดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำรำยนั นชั่วครำว
จนกระทั่งมูลหนีเก่ำได้รับกำรชำระ
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำนให้บริกำร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนในงำนตรวจสอบ
และงำนวิศวกรรมบริกำร จึงจำเป็นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถทดสอบและแปลผลได้อย่ำง
แม่นยำ เนื่องจำกว่ำ หำกมีควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจนำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อทังชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหำกบริษัท
ฯ สูญเสียบุคลำกรหรือมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถที่ไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ของ
บุคลำกรด้วยกำรส่งไปอบรมทังในและต่ำงประเทศ รวมทังกำหนดแผนให้หน่วยงำนฝึกอบรมภำยในทำกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดกรองพนักงำนที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพ ซึ่งส่งผลต่อควำมน่ำเชือ่ ถือและ
ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ สำมำรถจัดหำและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องทำให้บุคลำกรที่เข้ำใหม่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลำกรที่ลำออกไปได้อย่ำงสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลำกรที่เพียงพอสำหรับ
กำรให้บริกำร และมีกำรพัฒนำเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยงำนในอนำคต
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นอกจำกนี บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถโดยกำรให้ค่ำตอบแทนในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน มีกำรประกันสุขภำพ จัดตังกองทุนสำรองเลียงชีพ เป็นสวัสดิกำรให้กับ
พนักงำน ให้ทุนกำรศึกษำในสำยงำนเกี่ยวข้อง และอื่นๆบริษัทฯ คำดว่ำนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นจะสำมำรถรักษำ
บุคลำกรของบริษัทฯ ไว้ได้
3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
กำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อม
หลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สำหรับกำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรรำยงำน
ควำมสมบูรณ์หรือจุดบกพร่องของชินงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึนเทียบกับมำตรฐำนกำรตรวจสอบทดสอบ
ตำมที่ลูกค้ำหรือหน่วยงำนรำชกำรกำหนด มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำชินงำนที่ตรวจสอบนันยังอยู่ในสภำพที่
เหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ ดังนันบริษัทฯ จึงไม่มีควำมเสี่ยงต่อภำระในกำรรับประกันต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิด
ขึนกับชินงำนในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม สำหรับกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีกำรตรวจรับรองกำรใช้งำน
ของชินงำนที่ตรวจสอบโดยกำรอ้ำงอิงจำกผลกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย ทำให้เกิดควำมเสี่ยงในกรณีที่ชินงำนที่บริษัทฯ ให้
กำรรับรองเกิดควำมเสียหำยโดยมีหลักฐำนว่ำบริษัทฯ มีกำรประเมินผลผิดพลำด ซึ่งบริษัทฯ อำจมีภำระรับผิดชอบสำหรับ
ควำมเสียหำยดังกล่ำว
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยบุคคลที่ 3 สำหรับควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 100 ล้ำนบำท นอกจำกนี กำร
ให้บริกำรตรวจสอบและกำรรับรองแต่ละรำยกำรนัน บริษัทฯ มีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญดำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตำมมำตรฐำนวิชำชีพและมีมำตรกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยอย่ำงสม่ำเสมอในด้ำน
คุณภำพของผลงำน คุณภำพกำรให้บริกำร มำตรฐำนควำมปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับกำรร้องเรียน
จำกลูกค้ำแต่อย่ำงใด ทำให้บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรรับรองผลงำนดังกล่ำว เป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถ
ควบคุมได้ อย่ำงไรก็ตำมในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยประเมินผลผิดพลำด ทำให้บริษัทยั งไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยจำกกำรรับรองผลงำน
4. ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม
นโยบำยกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำซึ่งรวมถึงกำรเปิดเสรีกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรม เปิดโอกำสให้คู่แข่งขันที่เป็น
บริษัทข้ำมชำติเข้ำมำนำเสนอบริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยให้กับบริษัทในประเทศไทยมำกขึน โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัท
ข้ำมชำติเหล่ำนี จะให้บริกำรทำงด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยขันสูง (Advanced NDT) และมีค่ำบริกำรที่สูงกว่ำบริษัท
สัญชำติไทย ผู้บริหำรมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำมำของบริษทั ข้ำมชำติจะให้ประโยชน์ในแง่ของกำรทำให้เทคโนโลยี Advanced
NDT เป็นที่รู้จักและใช้งำนแพร่หลำยมำกกว่ำปัจจุบัน
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ มีกำรหำและพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบเพื่อนำมำเพิ่มมูลค้ำกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง ได้ปรับตัวโดยกำรเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ำมชำติที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน Advanced

16 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
NDT เพื่อให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่ำวจำกพันธมิตร เพื่อกำรเตรียม
ตัวสำหรับกำรแข่งขันที่จะเพิ่มขึนในอนำคต
5. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีหนีเงินกู้ยืมทังระยะสันและระยะยำว จึงไม่มีปัจจัยควำมเสี่ยง จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย
เงินกู้และกำรชำระหนี อีกทังบริษัทคู่ค้ำมีขนำดใหญ่และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินสูง จึงทำให้ไม่มีควำมกังวลในเรื่องของ
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ
6. ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทฯ มีกำรซือเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นจำนวนน้อย จึงไม่มีควำมเสี่ยง
จำกอัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของบริษัทฯ
7. ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย โดยเน้นให้บริกำร
กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม เช่น สำรวจและขุดเจำะนำมันและก๊ำซ ปิโตรเคมีและรับเหมำก่อสร้ำงกลุ่ม Steel Fabrication
โดยในปี 2558-2559 เกิดควำมผันผวนของรำคำนำมันอย่ำงรุนแรง รำคำนำมันในตลำดโลกปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้อุตสำหกรรมสำรวจและขุดเจำะนำมันและก๊ำซซบเซำต่อเนื่อง มีผลให้ควำมต้องกำรใช้บริกำรงำนทดสอบ
ตรวจสอบลดลงมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมรุนแรงขึน ทังนี บริษัทฯ จำเป็น
ที่ต้องลดรำคำงำนบริกำรบำงประเภทลงตำมสมควร เพื่อให้สำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำสำคัญไว้ อันมีผลให้ผลประกอบกำร
ลดต่ำลงด้วยเช่นกัน
ส่วนเรื่องกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้ บริกำรมำกยิ่งขึน ส่งผล
ต่อรำคำบริกำรบ้ำง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ตรงตำมค่ำนิยมขององค์กรที่กำหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย
บริกำรฉับไว ใส่ใจลูกค้ำ รักษำคุณภำพ
1.
2.
3.
4.

การป้องกันและลดความเสี่ยง
รักษำฐำนลูกค้ำเดิมที่เป็นพันธมิตรและใช้บริกำรมำต่อเนื่องยำวนำน โดยปรับลดค่ำบริกำรลงเล็กน้อย
เร่งสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ในอุตสำหกรรมอื่น เช่น อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำ ให้มำกขึน
พัฒนำองค์กรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน สำกลเพิ่มมำกขึน
พัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนยุโรปเพิ่มมำกขึนเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยของบริกำร

8. ความเสี่ยงเรื่องวัสดุที่ให้บริการ
บริษัทมีกำรใช้วัสดุในกำรให้บริกำรหลำยชนิดด้วยกัน วัสดุสินเปลืองโดยส่วนใหญ่จะสั่งซือจำกตัวแทนจำหน่ำย
ในประเทศ จำกผู้จัดจำหน่ำยหลำยรำยด้วยกันบริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง อีกทัง
บริษัทยังมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนวัสดุสินเปลืองในกำรให้บริกำร
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9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
นโยบำยและกำรบริหำรงำนของรัฐบำล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำย ถือเป็นปัจจัยที่มีควำมสำคัญและส่งผล
ต่อกำรเติบโตและทิศทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจเป็นอย่ำงมำก โดยบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกนโยบำยรัฐบำล
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1. นโยบายเปิดสัมปทานสารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย
จำกที่ก่อนหน้ำนีรัฐบำลได้ชะลอนโยบำยกำรประมูลสัมปทำนสำรวจปิโตรเลียมในอ่ำวไทย ปัจจุบันรัฐบำลมี
แนวโน้มที่จะเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในปี 2561 นี เพื่อให้สำมำรถปฎิบัติงำนต่อไปได้โดยคำดว่ำรัฐบำลคงจะเร่งให้มี
กำรเปิดสัมปทำนสำรวจปิโตรเลียมใหม่เพิ่มเติมอีกซึ่งจะส่งผลให้ควำมต้องกำรบริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยเพิ่มมำกขึน
2. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้และโรงไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก
ปัจจุบันปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคใต้เพิ่มสูงมำกขึน ซึ่งกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้คำดกำรณ์ว่ำอำจจะไม่
สำมำรถผลิตไฟฟ้ำเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงเพียงพอ จึงมีแผนงำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ในภำคใต้ รวมถึงโรงไฟฟ้ำ
ขนำดกลำงและขนำดเล็กเพิ่มขึนจำนวนมำก ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริกำรกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยทังขณะก่อสร้ำง และ
บำรุงรักษำเพิ่มมำกขึนเช่นกัน
3. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
ด้วยปัจจุบันข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้งำน กำรนำเข้ำและส่งออกสำรกัมมันตรังสีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้
นำมำใช้ในงำนบริกำร อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีกำรกำหนดค่ำธรรมเนียม ค่ำประกันและข้อกำหนด
อื่นๆ เพิ่มเติมจำกเดิม จึงอำจเป็นผลให้ต้นทุนในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สูงขึนตำมเช่นกัน
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษทั
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 103.47 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 98.57 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
โดยเป็นหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 98.57 ล้ำนบำท คิดเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 98.57 ล้ำนหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2560

ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ ) ร้อยละ

1

กลุ่มนำยสรรพัชญ์ รัตคำม1

22,230,660

22.55

2

กลุ่มนำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม2

19,098,335

19.38

3

กลุ่มนำยธวัชชัย ลิปิธร3

12,213,220

12.39

4

กลุ่มนำยสุธิสำร สิริจันทรดิลก4

7,406,815

7.51

5

NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC

4,217,500

4.28

6

นำงสำววิมล แซ่เตียว

3,675,000

3.73

7

กลุ่มนำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์5

3,447,555

3.50

8

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

3,073,163

3.12

9

นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,680,000

1.70

10

นำงสำวปิยะดำ คุณทรงเกียรติ

1,519,700

1.54

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

78,561,948

79.70

รวมจานวนหุ้นทั้งหมด

98,568,485

100.00

หมายเหตุ :
1
ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสรรพัชญ์ รัตคำม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม
นำงสำวญำณกร รัตคำม
นำงมณีรัสมิ์ รัตคำม
นำงสำวปรำนี รัตคำม
นำยคมจักร รัตคำม

17,840,000
4,340,000
35,910
14,650
100

18.10
4.40
0.04
0.01
0.00

รวม

22,230,660

22.55
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2

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม

10,027,500

10.17

นำงสำวมณชญำ ลัพธิกุลธรรม

4,660,835

4.74

นำงสำวมนสิชำ ลัพธิกุลธรรม

4,410,000

4.47

19,098,335

19.38

รวม
3

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยธวัชชัย ลิปิธร ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นำยธวัชชัย ลิปิธร

4,719,520

4.79

นำงสำวกมลนันท์ ลิปิธร

3,864,500

3.92

นำงนวลนภำ ลิปิธร

3,629,200

3.68

12,213,220

12.39

รวม
4

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสุธิสำร สิริจนั ทรดิลก ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นำยสุธิสำร สิริจันทรดิลก

4,042,500

4.10

นำยยุทธชัย สิริจันทรดิลก

3,364,315

3.41

รวม

7,406,815

7.51

5

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์
นำงสำวณัฐชำ เตชำชัยนิรันดร์
รวม

จานวน (หุน้ )

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

2,647,555
800,000

2.69
0.81

3,447,555

3.50

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจกำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่กำหนด
ข้ำงต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรดำเนินงำนของบริษัท
ต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
รำยละเอียดของคณะกรรมกำรบริษัท ในปี พ.ศ. 2560
ลาดับ
1

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นำยนที บุญพรำหมณ์

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

วุฒิ
การศึกษา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

ปริญญำโท

DAP

ปริญญำโท

DCP

ปริญญำโท

DAP,DCP,ACP

ปริญญำโท

DAP

ปริญญำโท

DAP

2

นำยสมยศ เจียมจิรังกร

3

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

4

นำยสมชำย จองศิรเิ ลิศ

5

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม

6

นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

ปริญญำโท

DAP

7

นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ปริญญำโท

DAP

8

นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม

กรรมกำร

ปริญญำโท

DAP

9

นำงมณีรัสมิ์ รัตคำม

กรรมกำร/เลขำนุกำรบริษัท

ปริญญำตรี

DAP

10

นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

ปริญญำโท

DAP

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2.

นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

3.

นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ

กรรมกำรผู้จดั กำร

4.

นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช

กรรมกำรบริหำร

ชื่อและจำนวนกรรมกำร ซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยสรรพัชญ์ รัตคำม ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำย
สุเมธ เตชำชัยนิรันดร์ และประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือนำยสรรพัชญ์ รัตคำม หรือนำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช หรือนำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ รวมเป็นสองคน และประทับตรำสำคัญ
ของบริษัท
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุ มสำมัญ ประจ ำปี ทุ กครั งให้ กรรมกำรลำออกจำกตำแหน่ งเป็ นสั ด ส่ วนหนึ่ งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทังหมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งใน
สำม กรรมกำรที่จะออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วน
ปีถัดไปให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนันเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้วอำจได้รับ
เลือกตังใหม่ได้
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรมีอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภำยใต้จริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี
1. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกำรประชุมสำมัญประจำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสินสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง
3. จัดให้มีกำรทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสินสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ
4. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้
บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจ หรืออำนำจนันๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร นอกจำกนี คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
ทังนี กำรมอบอำนำจนันต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบ
อำนำจสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอำนำจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น
กำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว ทังนี
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี
คณะกรรมกำรต้ องได้รั บ มติอ นุ มัติจ ำกที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ นก่ อ นกำรด ำเนิ น กำรอัน ได้ แก่ เรื่ อ งที่ ก ฎหมำย
กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำย
หรือโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซือหรือรับโอนกิจกำรของ
บริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจำกนี คณะกรรมกำร
ยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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6.
7.
8.

9.
10.

ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิเช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซือหรือขำยทรัพย์สินที่
สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตังคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดั กำร และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ
เข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น
กรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง
กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำที่
บริษัททำขึน หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
กรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมัตินโยบำย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่
สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี
และให้ควำมสำคัญของปัญหำที่เกิดจำกกำรคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ดังนี
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นำยสมยศ เจียมจิรังกร

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.

นำยสมชำย จองศิรเิ ลิศ

กรรมกำรตรวจสอบ

3.

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

ตาแหน่ง

กรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มคี วำมรู้ทำงด้ำนบัญชีเพียงพอที่
จะสำมำรถทำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

โดยมี นำงวิมล แซ่ฟงุ่ ทำหน้ำทีเ่ ป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีว ำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ในกรณี ที่ ก รรมกำร
ตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตังแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่
เหลือของกรรมกำรที่ลำออก
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระตำมนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระโดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนพนักงำนลูกจ้ำงที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษั ทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง)
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำคู่สมรสพี่น้องและบุตร
รวมทังคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำรผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอำนำจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระหรือผู้บริหำรของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัท
ย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
5. ไม่ เ ป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษัท ฯบริ ษัท ใหญ่ บ ริ ษัท ย่อ ยบริ ษัท ร่ วมหรื อ นิ ติบุ ค คลที่ อ ำจมี ควำมขั ดแย้งใน
ลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
6. กรรมกำรซึ่งไม่เป็นกรรมกำรอิสระหรือผู้บริหำรของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัท
ย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
7. ไม่เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งรวมทังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระผู้บ ริหำรหรือหุ้น ส่วน
ผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพด้วย
8. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตังขึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้
10. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและไม่เป็นกรรมกำรของ
บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
11. มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจหน้ำที่ดงั ต่อไปนี
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบ
บั ญ ชี ภ ำยนอกและผู้ บ ริ ห ำรที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น ทั งรำยไตรมำสและประจ ำปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็น
และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนให้ บ ริ ษัท ปฏิ บัติ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลั กทรั พ ย์แ ละตลำดหลั กทรั พ ย์ ข้ อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของ
บริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง
9. มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จำเป็นในเรื่องต่ำงๆ รวมถึงกำรแสวงหำควำมเห็นที่
เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
10. มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลนโยบำย และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัท
ได้ปฏิบัติภำระหน้ำที่ตำมกฏหมำย และจริยธรรมที่กำหนดไว้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3 คน ดังนี
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นำยสมยศ เจียมจิรังกร

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2.

นำยสมชำย จองศิริเลิศ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3.

นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ตาแหน่ง

โดยมี นำงวิมล แซ่ฟุ่ง ทำหน้ำที่เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ง
1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำฯ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และ
สำมำรถได้รับแต่งตังกลับเข้ำดำรงตำแหน่งได้อีกหลังจำกพ้นวำระแล้ว
2. กรณี ค ณะกรรมกำรสรรหำฯ ครบวำระด ำรงต ำแหน่ ง หำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ำรแต่ ง ตั ง
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้ำ ที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั ง
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวำระลง ซึ่งจะต้องมีกำรแต่งตังภำยใน 3 เดือนนับจำกวัน
ครบวำระของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดเดิม
3 กรณี ต ำแหน่ ง กรรมกำรสรรหำฯ ว่ ำ งลงก่ อ นครบวำระ คณะกรรมกำรบริ ษั ท สำมำรถแต่ ง ตั งบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรสรรหำฯ แทนตำแหน่งที่ว่ำงได้ และให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตังดำรงตำแหน่งได้
เพียงเท่ำวำระ ที่เหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำฯ ซึ่งตนเข้ำมำแทน
4. กรรมกำรสรรหำฯ พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกำหนดตำมวำระ
(ข) ลำออก
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(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกตำแหน่ง
(จ) พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
5. กรรมกำรสรรหำฯ จะลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้ำ 1 เดือนพร้อม
เหตุผล
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. เป็นกรรมกำรบริษัทฯ
2. มีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศเวลำและใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทอย่ำงเต็มที่
3. มีควำมเป็นกลำงในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนด
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึนไป
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำร
ขึนไป
3. คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติแล้วแต่กรณี สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึนไปนำเสนอชื่อต่อ คณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจำรณำแต่งตัง
4. กำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึนไป
5. กำหนดค่ำตอบแทนประจำปีของกรรมกำรบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. จัดสรรบำเหน็จประจำปีของกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อรับทรำบ
7. พิจำรณำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเพื่ อกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี และกำหนด
ค่ำตอบแทนประจำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
8. จัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำร 4 คน ดังนี
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2.

นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

3.

นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ

กรรมกำรผู้จดั กำร

4.

นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช

กรรมกำรบริหำร

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัทฯ กำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอำนำจ
กำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในกำรดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมนโยบำยที่กำหนด โดยสรุปอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี
1. ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด
คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประกำร
2. พิ จ ำรณำก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง และกลยุ ท ธ์ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ก ำหนดแ ผนกำรเงิ น
งบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุน กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ ให้เป็นไปตำมกรอบ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตัง
บรรลุตำมเป้ำหมำย
3. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริ ษั ท พิ จ ำรณำและอนุ มั ติ ทั งนี ให้ ร วมถึ ง กำรพิ จ ำรณำและอนุ มั ติ กำรเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ใ นระหว่ ำ งที่ ไ ม่ มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และให้ น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมัติหรือให้สัตยำบันในที่ประชุมครำวต่อไป
4. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำรซือวัตถุดิบตำมปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
(ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
5. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำรซือเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถำวร ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)
6. อนุมัติกำรขำย กำรให้บริกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรอนุมัติขำยสินค้ำ กำรอนุมัติให้ทำสัญญำ
รับจ้ำงทำของตำมปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
7. อนุมัติกำรเปิด/ปิดบัญชีเงินฝำกทุกประเภทกับธนำคำร หรือสถำบันกำรเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในกำร
เบิกถอนเงิน หรือทำนิติกรรมของบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว
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8. อนุมัติกำรกู้ยืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ กำรออกตรำสำรหนี สัญญำกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จำกธนำคำร หรือสถำบันกำรเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตำมปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
(ห้ำสิบล้ำนบำท) รวมถึงกำรขอให้ธนำคำรออกหนังสือคำประกันเพื่อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำท)
9. อนุมัติให้นำทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนอง จำนำ เพื่อเป็นประกันหนีสินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือ
จะมีขึนในอนำคต ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)
10. อนุมัติให้ซือและขำยหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตรำสำรหนีภำครัฐหรือกองทุนรวมตลำดเงิน โดยให้นำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป
11. อนุ มั ติ ก ำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ลงทุ น ที่ สำคั ญ ๆ ที่ ได้ ก ำหนดไว้ ใ นงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ต ำมที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว
12. เป็นคณะที่ปรึกษำฝ่ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรปฏิบัติกำรอื่นๆ
13. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง กำรว่ำจ้ำง กำรเลิกจ้ำง กำรโยกย้ำย
กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริหำร
14. ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มี
อำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนำจ หรืออำนำจ
นันๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร
15. ให้มีอำนำจในกำรลงทุนซือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
16. ให้มีอำนำจในกำรอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
17. ดำเนินกำรอื่นใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป
18. มี ห น้ ำ ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรส่ ง เสริ ม และกำรสนั บ สนุ น นโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำร
คอร์รัปชั่นเพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทังทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและ
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของ
กฎหมำย
ทังนี คณะกรรมกำรบริหำรจะพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย หรือมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท อำจยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ ไ ขอ ำนำจคณะกรรมกำรบริ ห ำรได้ โ ดยมติ
คณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนีคณะกรรมกำรบริหำร อำจมอบอำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรหรือพนักงำน
บริษัท มีอำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรพิ จำรณำและอนุมัติไว้แล้ว ทังนีกำร

รำยงำนประจำปี 2560 | 29
มอบอำนำจนันต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ และมอบอำนำจให้กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลอื่นใด ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติประจำวันของบริษัทฯเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเฉพำะเรื่อง ภำยใต้กำรควบคุมของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ภำยในระยะเวลำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเห็นสมควร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนำจนันๆ ได้
2. ดำเนินกำรหรือฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบำย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ทุกประกำร
4. ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
อำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจ และ/หรือให้เป็นไปตำม
ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปัจจัยต่ำงๆ
ไม่ว่ำภำยในและภำยนอกบริษัทฯ
6. พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญญำต่ำงๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของ
บริษัทฯ รวมทังกำหนดขันตอนและวิธีกำรจัดทำสัญญำดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/
หรือคณะกรรมกำรบริษัท
7. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำรซือตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำรจัดซือวัตถุดิ บในวงเงินต่อ
รำยกำรไม่เกิน 30 ล้ำนบำท (สำมสิบล้ำนบำทถ้วน) และกำรจัดซือเครื่องมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ถำวรที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนในวงเงินต่อรำยกำรไม่เกิน 10 ล้ำนบำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
8. อนุมัติกำรขำย กำรให้บริหำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กำรอนุมัติขำยสินค้ำ กำรอนุมัติให้ทำสัญญำ
รับจ้ำงทำของตำมปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรำยกำรไม่เกิน 100 ล้ำนบำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำท)
9. พิจำรณำจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรำงวัล หรือผลตอบแทนต่ำงๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
แก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯหรือบุคคลใดๆที่กระทำกิจกำรให้บริษัทฯ
10. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง กำรว่ำจ้ำง กำรเลิกจ้ำง กำรโยกย้ำย
กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริหำร
11. ให้มีอำนำจในกำรอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
12. มีอำนำจในกำรกระทำกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนดังกล่ำวข้ำงต้นจนเสร็จ
13. มีอำนำจในกำรลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำรเป็นครำวๆไป
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ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษัทฯ
2. ด ำเนิ น กำร หรื อ ปฏิ บั ติ ง ำนให้เ ป็น ไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้ รับ อนุมั ติจำกคณะ
กรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบำย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ ทุกประกำร
4. ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรอำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจ และ/หรือให้เป็นไป
ตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปัจจัยต่ำงๆ
ไม่ว่ำภำยใน และภำยนอกบริษัทฯ
6. พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญญำต่ำงๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของ
บริษัท รวมทังกำหนดขันตอนและวิธีกำรจัดทำสัญญำดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/
หรือคณะกรรมกำรบริษัท/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
7. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินกำรซือตำมปกติธุรกิจของบริษัทโดยกำรจัดซือวัตถุดิบในวงเงินต่อ
รำยกำรไม่เกิน 10 ล้ำนบำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) และกำรจัดซือเครื่องมืออุปรณ์หรือสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ใน
กำรดำเนินงำนในวงเงินต่อรำยกำรไม่เกิน 5 ล้ำนบำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
8. อนุมัติกำรขำยกำรให้บริหำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กำรอนุมัติขำยสินค้ำ กำรอนุมัติให้ทำสัญญำ
รับจ้ำงทำของตำมปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรำยกำรไม่เกิน 50 ล้ำนบำท (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
9. พิจำรณำจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรำงวัล หรือผลตอบแทนต่ำงๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้วแก่พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจกำรให้บริษัทฯ
10. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงพนักงงำน และบรรจุแต่งตัง ตลอดจนโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน/ฝ่ำย/แผนก หรือ
กำรพ้นจำกกำรเป็นพนักงำน กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิกำร เกี่ยวกับ
พนักงำนทังหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงำนระดับผู้บริหำร
11. มีอำนำจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินัย กำรทำงำนภำยในองค์กร
12. มีอำนำจในกำรกระทำกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนดังกล่ำวข้ำงต้นจนเสร็จ
13. มีอำนำจในกำรลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น ๆ ตำมที่ ได้ รั บ มอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท /คณะกรรมกำรบริ ห ำร/ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นครำวๆ ไป
ทังนี ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรจะอนุมัติรำยกำรที่ มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ วและเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทอำจ
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ยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ ไ ขอ ำนำจของประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรและกรรมกำรผู้ จั ด กำรได้ โ ดยมติ
คณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรอำจมอบอำนำจให้พนักงำนบริษัทมีอำนำจหน้ำที่ใ นกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอำนำจหลักเกณฑ์ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรพิจำรณำ
และอนุมัติไว้แล้วทังนี กำรมอบอำนำจนันต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
บริษัทฯ ได้จัดตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำเสนอนโยบำยในด้ำนกำรสรรหำ
รวมถึงกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ให้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดต่ำงๆ และ
ผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึนไปทังนี ในกำรสรรหำบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตังเป็นกรรมกำร จะพิจำรณำจำก
คุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และเวลำที่จะเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทังนี ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตังกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรต่อไปนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตำมจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในกำรเลือกตังกรรมกำรบริษัท วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน อำจใช้กำรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับกำรเสนอ
ชื่อเป็นรำยบุคคล หรือหลำยคนในครำวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตำมคะแนนเสียงที่มีอยู่ทังหมดตำมข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. กำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อกำรเลือกตังกรรมกำร จะต้องเป็นไปตำมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หำกมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ผู้ที่เป็นประธำนที่ประชุมมีเสียงชีขำดเพิ่มขึนอีกหนึ่งเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560 ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรที่ไม่ได้เป็นพนักงำนประจำ
ของบริษัทในรูปแบบของเบียประชุมกรรมกำร และค่ำตอบแทนรำยเดือน มีรำยละเอียดดังนี
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ตาแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประธำนกรรมกำร

16,500 บำทต่อครัง

กรรมกำร

11,000 บำทต่อครัง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

13,200 บำทต่อครัง

กรรมกำรตรวจสอบ

11,000 บำทต่อครัง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

13,200 บำทต่อครัง

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

11,000 บำทต่อครัง

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรบริหำรที่ไม่ได้เป็นพนักงำนประจำของบริษัท

10,000 บำทต่อเดือน

ค่ำบำเหน็จกรรมกำร ให้จ่ำยในอัตรำไม่เกิน 3 ล้ำนบำทต่อปี โดยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้
กำหนดจำนวนที่จะจ่ำยให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำนต่อไป

กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรปี 2560
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายนามคณะกรรมการบริษัท

นำยนที บุญพรำหมณ์
นำยสมยศ เจียมจิรังกร
นำยทินกร สีดำสมบูรณ์
นำยสมชำย จองศิริเลิศ
นำยสรรพัชญ์ รัตคำม
นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์
นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช
นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม
นำงมณีรัสมิ์ รัตคำม
นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ

คณะกรรมการบริษัท
(จานวนครั้ง)

7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7
6/7
3/3

คณะกรรมการตรวจสอบ
(จานวนครั้ง)

4/4
4/4
4/4
-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(จานวนครั้ง)

1/1
1/1
1/1
-
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าตอบ
แทนราย
เดือน

รวม
ค่าตอบแทน

รายนามคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ย
ประชุม

ค่า
บาเหน็จ

นำยนที บุญพรำหมณ์
นำยสมยศ เจียมจิรังกร
นำยทินกร สีดำสมบูรณ์
นำยสมชำย จองศิริเลิศ
นำยสรรพัชญ์ รัตคำม
นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์
นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช
นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม
นำงมณีรัสมิ์ รัตคำม
นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ

126,500.00
147,400.00
121,000.00
121,000.00
66,000.00
77,000.00
88,000.00
77,000.00
66,000.00
33,000.00

179,230.00
167,280.00
119,490.00
119,490.00
102,420.00
119,490.00
119,490.00
119,490.00
102,420.00
51,210.00

90,000.00
-

305,730.00
314,680.00
240,490.00
240,490.00
168,420.00
196,490.00
297,490.00
196,490.00
168,420.00
84,210.00

รวม

922,900.00

1,200,010.00

90,000.00

2,212,910.00

สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2559 และ ปี 2560

ปี พ.ศ.2560
ค่าตอบแทน

จานวน (ราย)

ปี พ.ศ.2559

จานวน (ราย)
จานวนเงิน
(บาท)
922,900.00
9

ค่ำเบียประชุม

10

ค่ำบำเหน็จ

10

1,200,010.00

ค่ำตอบแทนรำยเดือน

1

90,000.00

รวม

2,212,910.00

9

จานวนเงิน
(บาท)
921,500.00
1,862,000.00
2,783,500.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรฝ่ำย และตำแหน่งที่สูงกว่ำรวม 8 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัส
จำกบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เป็นเงินทังสิน 24,123,150.68 บำท
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(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จัดตังให้มีกองทุนสำรองเลียงชีพให้กับพนักงำน โดยมีเงื่อนไขกำรสมทบกองทุนดังนี
อายุงาน
ตังแต่ 1 ปีขึนไปแต่ไม่ถึง 5 ปี
ตังแต่ 5 ปีขึนไปแต่ไม่ถึง 10 ปี
ตังแต่ 10 ปีขึนไป

อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
(บาท)
3.00
6.00
9.00

บุคลากร
จำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560 ของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
มีพนักงำนทังสินจำนวน 498 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี
จานวนบุคลากร
ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ. 2559

8

10

2. ฝ่ำยปฏิบัติกำร

417

453

3. ฝ่ำยสนับสนุน

73

71

498

534

หน่วยงาน
1. ฝ่ำยบริหำร

รวม

ค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่ำล่วงเวลำ ผลตอบแทน เบียขยัน และสวัสดิกำรอื่นในรูปแบบที่
เป็ น ตั ว เงิ น สำหรั บ ค่ ำ ตอบแทนที่ ไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น ที่ สำคั ญ ได้ แ ก่ กองทุ น สำรองเลี ยงชี พ กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ พนั ก งำน
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่ม ตรวจสุขภำพประจำปี เงินช่วยเหลือต่ำงๆ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ ง
พนักงำน เงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน นอกจำกนี บริษัทฯ ยังให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
สัมมนำต่ำงๆ ทังกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร
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การกากับดูแลกิจการ
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ตระหนักดีถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลในกำรดำเนิน
ธุรกิจ ดังนันคณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีนโยบำยปฏิบัติตำมหลักกำรและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สำหรั บ กรรมกำรบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices for Directors of Listed
Company) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนีกำรกำหนดบทบัญญัติต่ำงๆ จะยึดให้เป็นแนวทำงให้
ปฏิบัติได้จริง นอกจำกนีบริษัทฯ ได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) มำใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำนโยบำยที่ครอบคลุมถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส กำรควบคุมและบริหำรควำม
เสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อให้กำรบริหำรงำน และกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 6 หมวด ดังนี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทังจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขันพืนฐำนของผู้ถือหุ้นได้แก่ กำรซือขำยหรือกำร
โอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมกำร แต่งตังผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงิน
ปันผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น
ทังนีบริษัทฯ จะดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆที่เป็นกำรคุ้มครองสิท ธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
กำรใช้สิทธิเรื่องต่ำงๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี
 บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครัง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสินสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแล และรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ
 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียงคะแนนของผูถ้ อื
หุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท
 บริษัทฯ มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เป็นผู้ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมครบถ้วน ส่ง
แก่ ผู้ถื อ หุ้ น เป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นวั น ประชุ ม 14 วั น และเผยแพร่ ข้ อ มู ลหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ ม
รำยละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทังประกำศลงโฆษณำ
หนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ
 บริษัทฯ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะรับรำยงำนประจำปีในแบบรูปเล่ม ให้สำมำรถ
ติดต่อขอรับผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทังทำงอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสำร จดหมำยซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้
ทำงไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทังจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
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 บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ อีกทัง
ยังให้สิทธิในกำรแสดงควำมเห็น และคำถำมในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ
 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง ประธำนที่ประชุมจะชีแจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม รวมถึงขันตอน
กำรออกเสียงลงมติและจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ
 กรรมกำรของบริ ษัท ฯ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรประชุมผู้ ถื อ หุ้น ร่ ว มชี แจงและตอบข้ อซั กถำมของผู้ ถือ หุ้ น ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง นอกจำกนียังมีผู้จัดกำรแผนกบัญชีและกำรเงินร่วมตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัทฯ อีก
ด้วย
 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรส่งคำถำมหรือข้ อเสนอแนะล่วงหน้ำก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงควำม
คิดเห็นและตังคำถำมในที่ประชุมโดยมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อตอบ
คำถำมในที่ประชุม
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆเข้ำร่วมประชุมแทนได้
 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักกำรดังนี
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในกำรซือและขำยหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรรับใบหุ้นและสิทธิกำรโอนหุ้น
 บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรรับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ
 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอัน
สมควร
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรตังและถอดถอนกรรมกำร
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตังและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษัทในรูปแบบเงินปันผล
 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ละวำระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถ
มอบอำนำจ ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่น เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง
เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 คณะกรรมกำรจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระ
สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
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 บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรป้องกันกำรนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
หน่วยงำนหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงำนหรือผู้บริหำรนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหำ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นควำมผิดร้ำยแรงและถูกลงโทษทำงวินัย นอกจำกนีบริษัทฯ มี
นโยบำยและวิธีกำรตรวจสอบกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะชนไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตนในกำรซือขำยหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ กำรกำกับดูแล
เรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
 กรรมกำรและผู้บริหำรที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวำระ เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสำมำรถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วำระกำรประชุมนันๆ ซึ่งทำงบริษัทฯจะรวบรวมพร้อมจัดทำข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมเผยแพร่ไว้ใน
www.qualitechplc.com เลื อ กเมนู นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ / ข้ อ มู ล สำหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น /หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เป็ น กำร
ล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนวันประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เ สียทุกกลุ่ม และมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มที่สำคัญดังนี
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรโดยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต และดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
รวมทังเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง
พนักงาน : บริษัทฯ มีกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่พนักงำน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ
พนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็นนโยบำยของ
บริษัทฯ ที่จะมีปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมทังในด้ำนกำรให้โอกำส และกำรให้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม โดยบริษัทฯ
มีนโยบำยกำรประเมินผลของกำรปฏิบัติงำนด้วยตัวชีวัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงทังนีบริษัทฯยังดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพ
ของพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำง
เคร่งครัดรวมทังหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิ ดช่องทำงให้พนักงำนได้ร้องเรียนเรื่องที่อำจ
เป็นกำรกระทำผิดและได้กำหนดแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำรกระทำผิดซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรทำงำนของพนักงำนรวมถึงกำรแต่งตัง โยกย้ำย กำรให้รำงวัลและกำร
ลงโทษ ต้องกระทำด้วยควำมสุจริต และตังอยู่บนพืนฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของ
พนักงำน
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่ให้บริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ในรำคำที่เหมำะสม แสวงหำลู่ทำงอย่ำงไม่หยุดยังที่จะ
เพิ่ ม ประโยชน์ ให้แ ก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ อง ปฏิ บั ติ ต ำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ มี ต่ อ ลู กค้ ำอย่ำงเคร่ งครั ดพร้อมกับ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว อีกทังได้กำหนดนโยบำย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ว่ำด้วยกำรรับและกำรให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้
ปฏิบัติในทำงที่มิชอบ ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทำงกำรปฏิบัติให้กับลูกค้ำของบริษัทฯ
รับทรำบโดยทั่วกัน
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คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำและเจ้ำหนีและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่
มีต่อเจ้ำหนีอย่ำงเคร่งครัดไม่ว่ำจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงิน กำรชำระคื นกำรดูแลคุณภำพ
หลักทรัพย์คำประกัน กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนีเพื่ อ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นกำรเรียก รับ หรือจ้ำงผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในกำรค้ำ
คู่แข่งทางการค้า :บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดแี ละกฎหมำยที่กำหนดไว้ รักษำบรรทัด
ฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริตเพื่อทำลำยคู่แข่ง ไม่ละเมิดควำมลับ
หรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม
สังคมส่วนรวม : บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เน้นกำรปลูกฝังจิตสำนึกควำม
รับผิดชอบและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึนอย่ำงต่อเนื่อง และไม่กระทำ
กำรใดๆที่ขัดหรือผิดกฎหมำย พร้อมทังส่งเสริมคุณภำพสังคมทังภำยใน และภำยนอกโดยทำกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
สิ่งแวดล้อม : บริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆที่ส่งผลเสียต่ อทรั พยำกรธรรมชำติแ ละสภำพแวดล้อม และส่งเสริมให้
พนักงำนของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้พนักงำนทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี
- เว็บไซด์ : http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10 โทรสำร : 0-3869-2028
- จดหมำย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สำรภำพ ผู้จัดกำรฝ่ำยอำนวยกำร
2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้ำนพลง ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
สำหรับพนักงำน สำมำรถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหำรได้โดยตรงทำงอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัท
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลำ และได้มำตรฐำนตำม
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทังแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรำยงำนประจำปี
(แบบ 56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททังหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่ำนทำงเว็บไซด์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่มีข้อมู ลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบกำรเงินรวมของบริษัทจัดทำขึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสม กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังเปิดเผยข้อมูลที่
สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี คณะกรรมกำรได้แต่งตังกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
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ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และระบบกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครังทังนีรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนของผู้สอบบัญชี รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทฯและคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทังบทบำท หน้ำที่ และวำระกำรดำรง
ตำแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท
ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นัน บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตังหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมำย
ให้กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้จัดกำรฝ่ำยอำนวยกำร ทำหน้ำที่ในกำรติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์พร้อมกับต้อง
ไม่ มี ป ระวั ติ ก ำรกระท ำผิ ด กฎระเบี ย บของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ โ ดย
คณะกรรมกำรของบริษัทมำจำกกำรแต่งตังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 คนโดย
มีกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทังคณะ ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผู้มีควำมรู้
ทำงด้ำนบัญชีเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ ทังนีบริษัทกำหนดให้อย่ำง
น้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นกรรมกำรอิสระ ทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย โดยปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม
และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตังคณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรคือ
 คณะกรรมกำรบริหำร มีไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งช่วยให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทำหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำง
กัน และระบบกำรควบคุมภำยใน และช่วยในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยสมำชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกำศ ข้อบังคับหรือระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 2 คน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึนไป
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ควอลลี เ ทค จ ำกั ด (มหำชน) ยั ง ไม่ มี กำรแต่ง ตังคณะกรรมกำรกำกั บดู แลกิ จกำรเป็น
คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลงำนให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตำมข้อกำหนดของแต่ละหมวด โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนตำมนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตบริษัทฯ อำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ขึนมำปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
เพื่อแบ่งเบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
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(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ท ำหน้ ำ ที่ ก ำหนดนโยบำย วิ สัย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ เป้ ำ หมำย ภำรกิ จ แผนธุ ร กิ จ และ
งบประมำณของบริ ษั ท ตลอดจนก ำกั บ ดู แ ลให้ ฝ่ ำ ยจั ด กำรบริ ห ำรงำนให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มี
นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีกำรทบทวน
นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัท ดำเนินกิจกำรด้วยกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพ ย์สินทำงปัญหำ หรือลิขสิทธิ์ของผู้ อื่น โดยได้กำหนด
แนวทำงปฏิบัติไว้ ดังนี
 ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท
 พนักงำนจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตำมที่บริษัทอนุญำตให้ ใช้งำนได้เท่ำนันเพื่อป้องกันกำร
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
 กำรนำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก ที่ได้รับมำหรือที่จะนำมำใช้ภำยในบริษัท
จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น
 พนักงำนจะต้องไม่นำ หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำยอันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ำมำใช้ในกิจกำรของ
บริษัทฯ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำย
ต่ำงๆยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในกำรรักษำควำมลับของบริษัท กำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตำมกฎหมำย กำรเคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน และกำรดูแลรักษำทรัพยำกรทังภำยในบริษัทฯ และ
สิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งกำรให้ควำมสำคัญกับจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจจะทำให้มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต กำรควบคุมภำยในทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพขึนส่งผลให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับตลำดทุนและสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำพนักงำนทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนันกำรกระทำและกำรตัดสินใจใดๆ จะต้องปรำศจำกอิทธิพลของควำม
ต้องกำรของส่วนตัวของครอบครัว ของญำติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นกำรเฉพำะโดยกำหนดนโยบำยที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนที่จะทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน อย่ ำ ง
รอบคอบทุกรำยกำรรวมทังกำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรเกี่ ยวโยงกัน เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
(Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
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และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันแล้วหำกเป็นรำยกำรตำมที่กำหนดใน “ประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรปฏิบัติกำร ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร ของประกำศดังกล่ำวรวมทังเปิดเผยรำยกำร
ดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และสถำนกำรณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
สถำนกำรณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
1. กำรลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลำกรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จำกบริษัท
คู่แข่ง หรือผู้ค้ำ/ผู้ขำยที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกิจกำรดังกล่ำวเว้นแต่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำรรับของขวัญ บุคลำกรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสำร บัตรชมกีฬำ ข้อเสนอเพื่อกำร
พักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นกำรส่วนตัว ฯลฯ หำกกำรกระทำดังกล่ำวจะนำไปสู่กำรสร้ำง
ข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. กำรรับงำนทำงวิชำกำร งำนบริกำรสำธำรณะ เป็นวิทยำกรหรือกำรรับตำแหน่งใด ๆ บุคลำกรทุกระดับ
ของบริษัทฯสำมำรถขออนุมัติจำกผู้อำนวยกำรฝ่ำยตำมสำยงำน เพื่อรับงำนในสถำบันวิชำกำรงำน
บริกำรสำธำรณะ เป็นวิทยำกร หรือกำรรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมกำรบริษัท ที่ปรึกษำซึ่งจะช่วยขยำย
วิสัยทัศน์ และประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกรผู้นันแต่จะต้องไม่นำเอำบริษัทฯ หรือตำแหน่งของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภำยนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนันได้ด้วย
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่ำบริษัทจะมีกำรดำเนินงำนที่
มีประสิทธิผลและเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้กับงบกำรเงิน โดยบริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงและ
ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในทุกปี และแต่งตังให้นำงวิมล แซ่ฟุ่งผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำเสนอผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยทุกๆ 3
เดือน
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทังควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน
และภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนประสิทธิภำพและควำมเพียงพอ
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำหนดประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำม
ควำมจำเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรสำมำรถร้องขอสำรสนเทศที่
จำเป็นเพิ่มเติมได้จำกเลขำนุกำรบริษัท
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ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรจะร่ วมกับพิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุม โดยเปิดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้สำรสนเทศในรำยละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจให้สำมำรถรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่ตอ้ งกำรได้
ค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะนำเสนอข้อมูลต่อกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำก่อนขออนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
ส่ ว นค่ ำ ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ำรระดั บกรรมกำรผู้ จัด กำรขึ นไปนั น คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำ
ค่ ำ ตอบแทนจะเป็ น ผู้ พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนให้ มี ค วำมเหมำะสมกั บ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ต ำมหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูง
ใจในระยะยำวสอดคล้องกับผลงำนของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละรำย
(6) การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท
เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบั ติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระทำเป็นกำรภำยในบริษัทหรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอก
ทุกครังที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษัทจะจัดให้มีเอกสำรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงจัดให้มีกำรแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมกำรใหม่
ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560
ลำดับ
1
2
3
4

กิจกรรม/หลักสูตร
Quarterly Economic Wrap-Up for listed
Companies
AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่กำ้ วไกล
สู่ควำมยั่งยืน
งำนสัมมนำเปิดตัว CG Code ใหม่ "บริษัทจด
ทะเบียนไทยก้ำวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"
หลักสูตร Anti Corruption Guide

วันที่เข้ำร่วม
อบรม

หน่วยงำนฝึกอบรม

25-ม.ค.-60

SET / Mai

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม

25-ม.ค.-60

สภำวิชำชีพบัญชีฯ และกลต.

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

17-มี.ค.-60

SET / SEC

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม

23-24-พ.ค.-60

IOD

นำยสมชำย จองศิริเลิศ

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม
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ลำดับ

กิจกรรม/หลักสูตร

วันที่เข้ำร่วม
อบรม

5

Director Accreditation Program (DAP)

18-ก.ย.-60

6

Bitcoin สกุลเงินในอนำคตของโลก จริงหรือ

28-ก.ย.-60

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

TFRS ทุกฉบับปี 2560 รุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรย่อย
4-ส.ค.-60
504) กำรบัญชีเกษตรกรรม
นักบัญชีภำษีอำกร (หลักสูตรที่ 106) ภำษีอำกร
23, 30-ก.ย.-60
สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
Advanced Audit Committee Program (AACP
5, 12, 19 และ
27/2017)
26-ก.ย.-60
ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รุ่นที่
17-ต.ค.-60
3/60
เทคนิคกำรสร้ำงระบบงำนทีด่ ี (หลักสูตรย่อย 2)
3-พ.ย.-60
กำรวำงระบบกำรผลิตและกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง
เทคนิคกำรจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตำม
6-พ.ย.-60
ประกำศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2/60
Independent Director Forum 2017
Update COSO Enterprise Risk Management:
8-พ.ย.-60
Integrating whit Strategy and Performance
กำรตรวจสอบและข้อพิจำรณำในกำรตรวจสอบ
เมื่อกิจกำรใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
7-ธ.ค.-60
(Auditing in IT environment) รุ่นที่ 2/60
วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในกำรกำกับดูแลกำร
15-ธ.ค.-60
ป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์
ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีของไทย รุ่นที่
19-ธ.ค.-60
4/60

หน่วยงำนฝึกอบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ
กรรมกำรบริษัทไทย
สมำคมศิษย์เก่ำโครงกำร
ปริญญำโทสำหรับผู้บริหำร
นำยสรรพัชญ์ รัตคำม
คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บัญชีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

IOD

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

IOD

นำยสมชำย จองศิรเิ ลิศ
นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์

SEC

นำงสำวมณีรัสมิ์ รัตคำม

สภำวิชำชีพบัญชีฯ

นำยทินกร สีดำสมบูรณ์
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หมวดที่ 6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท ดำเนินกิจกำรโดยใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภำพที่ดีของบริกำรเป็นสำคัญ
และปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด ภำยใต้ค่ำนิยมในกำรดำเนินธุรกิจที่ว่ำ “ถูกต้อง
ปลอดภัย บริกำรฉับไว ใส่ใจลูกค้ำ รักษำคุณภำพ” บริษัทจึงตระหนักถึงควำมสำคัญและมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนีคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นเพื่อ
ประกำศเจตนำรมณ์ของบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหมำยให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ภำยใต้นโยบำยเดียวกัน โดยบริษัทได้รับกำร
รับรองจำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนี กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุก
ปี ทังนีได้ทำประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กับพนักงำนทุกท่ำนได้รับทรำบและมีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น
การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรตรวจสอบกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสำธำรณะชนไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตนในกำรซือขำยหลักทรัพย์ดังนี
1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทังผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดลงโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้
บริษัทสำมำรถตรวจสอบกำรซือขำยหุ้นของผู้บริหำรทุกรำย
3. บริษัทฯ จะดำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เ ป็น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสำระสำคัญนันต่อบุคคลอื่น ทังนีหำกพบว่ำมีกำรใช้ข้อมูลภำยในมีควำมประพฤติที่ส่อไปในทำงที่จะ
ท ำให้ บ ริ ษัท ฯ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้รั บ ควำมเสื่อ มเสี ย และเสี ยหำยโดยผู้ กระทำกำรเป็น บุ คลำกรระดับคณะ
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำบทลงโทษตำมควำมเหมำะสม และหำกผู้กระทำ
ผิดเป็นผู้บริหำรระดับรองลงไป คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนันๆ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำล มีเจตนำรมณ์ในกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบทำงสังคมทังภำยในและภำยนอก โดย
กำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ครอบคลุมกำรดูแลและพัฒนำบุคลำกร กำรดำเนินธุรกิจด้วยควำม
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย คำนึงถึงควำมปลอดภัยและคุณภำพในกำรให้บริกำร กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน ตลอดจน
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย โดยกำรให้บริกำรทดสอบตรวจสอบ
และรับรองคุณภำพนัน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและข้อกำหนด
ตำมกฎหมำย ทังนีเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบควำมปลอดภั ยสำธำรณะทังในและต่ำงประเทศ จึงเป็นหน้ำที่ของ
บริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงำนตำมข้อกำหนดหรือข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด ดังกำหนดไว้ในค่ำนิยมของบริษัทฯที่ว่ำ
“ถูกต้อง ปลอดภัย บริกำรฉับไว ใส่ใจลูกค้ำ รักษำคุณภำพ”
ทังนี บริษัทฯ มีนโยบำยให้ผู้บริหำร และพนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี และได้มีกำรระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท ดังนี
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อลูกค้ ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมตังอยู่บน
พืนฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย และเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์อื่นที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนที่ไม่ถูกต้องตำมพืนฐำนของกำรดำเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมำภิบำล รวมถึงมีนโยบำยใน
กำรด ำเนิ น กำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ จึ ง ได้ จั ด ท ำแนวทำงกำรปฏิ บั ติ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ น
จรรยำบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสำมำรถสรุปใจควำมสำคัญในเรื่องนี
ดังต่อไปนี
 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ต้องรู้
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมทังกฎหมำยที่จะประกำศใช้ในอนำคต ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรงำนและกำรทำงำนของตน ดังนันกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องศึ กษำและทำควำม
เข้ำใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของทำงรำชกำร ทังที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้
บังคับในอนำคต โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด อีกทังหลีกเลี่ยงกำรกระทำ
ใดๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อชื่อเสียงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพำะของคู่แข่ง
โดยวิธีกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรขโมย กำรจำรกรรม หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำหรือบุคคลอื่น
 บริษัทฯ มีกำรตัดสินใจและวิธีกำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสที่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทังหลำยรับทรำบและตรวจสอบได้ ภำยใต้กฎหมำยและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันมิให้ควำมลับทำงกำรค้ำรั่วไหลไปยังคู่แข่งทำงกำรค้ำ รวมทังเคำรพสิทธิของผู้ถือ
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หุ้นในกำรได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่ำเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบกำร ฐำนะ
กำรเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตำมควำมจริงตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
กรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนักงำนได้ มีกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินกำร
เสมื อ นกั บ บริ ษั ท ฯ ได้ ก ระท ำกั บ บุ ค คลภำยนอก ซึ่ ง กรรมกำรหรื อ พนั กงำนผู้ นั นจะต้อ งไม่ มี ส่วนในกำร
พิจำรณำอนุมัติ
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจำกผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับ
บริษัทฯ หำกกำรรับนันอำจทำให้เข้ำใจได้ว่ำผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ ให้
ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำกอคติ ไม่ใช้อำนำจหน้ำที่
ของตนในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำรและพนั ก งำนต้ อ งช่ ว ยหรื อ พยำยำมเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ ปกป้ อ ง
เครื่องหมำยกำรค้ำที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ รวมทังต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น หรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องให้ควำมเป็นธรรม และไม่เลื อกปฏิบัติในข้อกำหนดกำรจ้ำงงำน หมำย
รวมถึง กำรสรรหำบุคลำกร กำรพิจำรณำผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน กำรปรับเลื่อน
ตำแหน่ง กำรโอนย้ำย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม กำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ กำร
สินสุดสภำพกำรจ้ำงงำน กำรปลดและรับพนักงำนกลับเข้ำมำทำงำนใหม่ ตลอดจนกำรเข้ำมีส่วนร่วมใน
สังคมและกิจกรรมนันทนำกำรเป็นต้น

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม เสมอภำค ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุก
ระดับไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำจำกสถำบันใด จะได้รับโอกำสเท่ำเทียมกัน ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของพนักงำน ขึนอยู่กับ
ผลงำนควำมสำมำรถโดยใช้ระบบบริหำรผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจำกนีบริษัทฯ ยังเปิดกว้ำงในกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน โดยมีช่องทำงให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็น
ผ่ ำ นกล่ อ งแสดงควำมคิดเห็น ในองค์กร มี ก ำรจั ดสรรสวัสดิ กำรและกิจกรรมสั นทนำกำรเป็ น กิจกรรมหลั กทุ กปี เพื่ อ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน
การจ้างงาน
วันและเวลำทำงำนของพนักงำนบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี
1. งำนในสำนักงำน วันทำงำนวันจันทร์ ถึง วันเสำร์ เวลำ 08:00 น. – 17:00 น.
2. งำนปฏิบัติภำคสนำม งำนโครงกำร ประเภทงำนตรวจสอบทดสอบ วันและเวลำทำงำนขึนกับกำรตกลงกับ
ลูกค้ำภำยใต้กรอบกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทั งนี เนื่ อ งจำกกำรให้ บ ริ ก ำรของบริ ษั ท ฯเป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรทดสอบตรวจสอบในสถำนที่ ที่ ลูก ค้ ำ กำหนด กำร
ปฏิบัติงำนจะปฏิบัติงำนทังขณะกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำยังทำงำนและขณะหยุดทำงำน (Shutdown) ดังนันจึงเป็นกำร
ยำกที่จะกำหนดวันและเวลำทำงำนที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงำนที่ต้องปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับลู กค้ำ โดยบริษัทฯได้
จัดสรรค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสมให้กับพนักงำน
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ในกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กพนั ก งำนใหม่ บริ ษั ท ฯ พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมทั งในด้ ำ นควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ และควำมประพฤติ ผ่ำนระบบกำรคัดเลือกทังในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน กำรคำนวณ กำรทดสอบทำงด้ำน
ภำษำ กำรทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทำงคอมพิวเตอร์ และกำรสัมภำษณ์ โดยผู้ที่ผ่ำนคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงำนทดลอง
งำนมีระยะเวลำติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชีว่ำพนักงำนผู้นันมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนที่บ ริษัทฯ
กำหนดไว้หรือไม่ หรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมำะสมและสำมำรถหรือพัฒนำให้ปฏิบัติงำน
ในตำแหน่งงำนนันๆต่อไปได้หรือไม่
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ มีกำรกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมมำกที่สุด โดยกำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีกำรทบทวนอัตรำผลตอบแทนอย่ำงสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนในรูปแบบ
เงินเดือน ผลตอบแทนในกำรทำงำน ค่ำตำแหน่ง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำใบรับรอง เป็นต้น รวมทังยั งจัดสรรสวัสดิกำร
ด้ำนอื่นๆ ได้แก่
 กองทุนเงินสำรองเลียงชีพ
 ประกันชีวิต/สุขภำพ/อุบัติเหตุ
 ประกันสังคม
 กองทุนสวัสดิกำรเงินกู้ยืมเพื่อพนักงำน
 เงินช่วยเหลือพนักงำนกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต
 ทุนกำรศึกษำบุตร
 ชุดฟอร์มพนักงำน
 รถรับส่ง
 เบียขยัน
 กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจำปี
 กำรตรวจสุขภำพก่อนเริ่มงำน
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกำรทำงำน
 สวัสดิกำรของเยี่ยมพนักงำนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร
โดยบริษัทฯได้จัดตังคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรตำมระเบียบของกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม
ซึ่งประกอบด้วยฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง เพื่อพิจำรณำเรื่องสวัสดิกำรของพนักงำนโดยเฉพำะ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพรำะบุคลำกรเป็นสิ่งสำคัญของกำรขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้ำหมำย
และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำพำองค์กรไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในกำรพัฒนำพนักงำนตังแต่แรกเข้ำ
จนกระทั่งเกษียณอำยุงำน ดังนี

48 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้เบืองต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำน ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทังจรรยำบรรณธุรกิจ และค่ำนิยมองค์กร เป็นต้น
 จัดให้มีกำรฝึกอบรมทำงด้ำนเทคนิค เช่น กรรมวิธีกำรเชื่อมขันพืนฐำนสำหรับผู้ตรวจสอบงำนเชื่อม กำร
ปฏิ บั ติ ง ำนทำงด้ ำ นรั ง สี กำรทดสอบด้ ว ยคลื่ น ควำมถี่ สู ง ( Ultrasonic Test) กำรทดสอบด้ ว ย
สนำมแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม (Penetrant Test) กำรทำงำน
ในสถำนที่อับอำกำศ กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ (Visual Test) ควำม
ปลอดภั ย ในกำรท ำงำนบนที่ สูง กำรทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดั บ 2 (ECT Level II )ฯลฯ เพื่ อ
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคเฉพำะทำง สำมำรถนำไปใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
 กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ สนั บ สนุ น งำนทำงด้ ำ นกำรบริ ห ำร เช่ น Time Management Digital Economy,
Presentation Skill Workshop, Business Plan เป็นต้น
 จั ด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรมในเรื่ อ งทั่ ว ไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น เช่ น กำรฝึ ก ดั บ เพลิ ง ขั นต้ น
ภำษำอังกฤษพืนฐำนสำหรับช่ำงเทคนิค เป็นต้น
 ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งำนมี แ ผนกำรพั ฒ นำควำมก้ ำ วหน้ ำ ในสำยอำชี พ โดยในปี 2560 ได้ มี จั ด ท ำ
Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพในปี 2561
 มีกำรจัดทำแผนกำรฝึกอบรมล่วงหน้ำเป็นรำยปี ซึ่ งมีงบประมำณรองรับอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
ต่ำงๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน และส่งบุคลำกรไปอบรมกับสถำบั น
ฝึกอบรมภำยนอกรวม 114 หลักสูตร ภำยใน 60 หลักสูตร ภำยนอก 54 หลักสูตร ครอบคลุม
พนักงำนทุกส่วนงำน
 มีระบบติดตำมเพื่อประเมินผลพนักงำนภำยหลังกำรฝึกอบรม ทำให้มั่นใจว่ำพนักงำนได้รับกำรพัฒนำ
ในเรื่ อ งที่ เ ข้ ำ รั บกำรอบรม และมี ร ะบบกำรออกใบรั บ รอง และก ำหนดระยะเวลำกำรทบทวนกำร
ฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่ำงเหมำะสม
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ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยในชีวิต สุขภำพอนำมัยของพนักงำน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จึงกำหนดให้มีกำรใช้ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำนสำกล มำใช้เป็นแนวทำงในกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
บริ ษั ท มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎระเบี ย บอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด โดยมี ค ณะกรรมกำรควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยวิชำชีพ เป็นผู้ดำเนินกำรควบคุม ติดตำมสถำนกำรณ์ควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำน รวมถึง
กำรส่งเสริมให้พนักงำนเห็นควำมสำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในปี 2560 ได้แก่
 กำรจัดทำแผนกำรป้องกัน หรือแผนกำรลดควำมเสี่ยง ในกำรเกิดอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำน หรือ
กำรเกิดอั นตรำยบริเวณสถำนที่ต่ำงๆ ในบริษัท กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัย รวมถึงกำรตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ
 เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยเละข้อบังคับต่ำงๆ ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยด้ำนคมนำคม ข้อบังคั บกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น
รวมถึงกำรแจ้งข้อมูลกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผ่ำนช่องทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และ
ป้ำยประกำศบริษัท เพื่อให้พนักงำนสำมำรถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงำนในกำรส่งเสริม
สร้ำงควำมปลอดภัยแก่ตนเอง
 นอกจำกกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบืองต้น ในระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย
แก่พนักงำนทุกคนแล้วยังให้ควำมรู้แก่พนักงำนเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในด้ำนต่ำงๆ อย่ำง
สม่ำเสมอ ทังในรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรเผยแพร่ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์และกำรส่งจดหมำย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภำยใน ซึ่ ง ไม่ เ พี ยงแต่ช่ วยให้ ป ลอดภั ยในกำรท ำงำนแล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เช่น เรื่องกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย กำรใช้อุปกรณ์ในกำร
ทำงำนที่ถูกต้อง เป็นต้น
 จัดตังคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีกำรประชุมเพื่อวำงนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภัย และติดตำมผลเป็นประจำทุกเดือน
 จัดทำและได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001)
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่ำในควำมเป็นมนุษย์ถือเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่ง
ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญในกำรพัฒนำผลผลิตและสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืนให้กับธุรกิจบริษัทฯ จึงตระหนักและ
เคำรพสิทธิมนุษยชนเสมอมำโดยปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสี ยทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มีกำรแบ่งแยกสีผิว เชือ
ชำติ เพศ ศำสนำ เผ่ำพันธุ์ สัญชำติ ควำมยำกจน ควำมพิกำรผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคำรพและยอมรับควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิด สังคมสิ่งแวดล้อมกฎหมำยและวัฒนธรรม
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(3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ำรกำรทดสอบโดยไม่ ท ำลำย และกำรตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภำพ ภำยใต้ ก ำรยึ ด หลั ก
มำตรฐำนสำกลและข้อกำหนดตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด มุ่งสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำเพื่อให้ได้รบั
บริกำรอย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย ผ่ำนระบบกำรสำรวจ ติดตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำพร้อมปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถทำได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด โครงกำรประหยัดพลังงำนโดยกำรตังเวลำปิด
เครื่องปรับอำกำศก่อนเวลำเลิกงำน เพื่อประหยัดค่ำไฟฟ้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงกำร 5 ส จัดให้มีถังขยะสำหรับแยก
ขยะเป็นพิษเพื่อเข้ำสู่กำรทำลำยอย่ำงถูกวิธี เป็นต้น
(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอำใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง รวมถึงกำรเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบทำงสังคม โดยให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่ำง
สม่ำเสมอ โดยในกำรดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงกำรมีกำรจัดตังคณะทำงำน
ที่มำจำกหลำยๆ ส่วนงำน
ในรอบปี 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทำงสังคมดังต่อไปนี
 บริษัทได้ร่วมบริจำคหนังสือ พระคุณ ธ รักษำ ประชำเป็นสุขศำนต์ ให้แก่ โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ และมูลนิธิ เพื่อเป็นควำมรูใ้ ห้แก่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทัว่ ไป
 บริษัทเปิดโอกำสให้นักเรียนนักศึกษำได้มีโอกำสมำฝึกงำนเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ นำไปต่อ
ยอดในกำรประกอบอำชีพต่อไป
 บริษัทได้จัดสรรบุคลำกรผู้มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนเทคนิคไปเป็นวิทยำกรเพื่อถ่ำยทอดควำมรูใ้ ห้กับ
คณะอำจำรย์วิทยำลัยเทคนิคในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคปฏิทินตังโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ สื่อกำร
สอนให้กับโรงเรียนสอนคนตำบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
 บริษัทสนับสนุนโครงกำรธนำคำรขยะ โดยกำรแยกประเภทขยะก่อนทิง เพื่อลดปัญหำภำวะโลกร้อน
 กำรกำจัดสำรเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 กำรจัดทำโครงกำรประหยัดกำรใช้นำและโครงกำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
 บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงำน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ
 สนับสนุนทุนกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองชำก ต.หนอกชำก จ.ชลบุรี
 บริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่ำจิตรกรทุพพลภำพที่วำดภำพด้วยปำกหรือเท้ำ โดยกำรนำ
ผลงำนด้ำนศิลปะมำผลิตเป็น บัตรอวยพร, ปฎิทินตังโต๊ะ และที่คั่นหนังสือ ฯลฯ
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 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้ำนพลง ต.มำบตำพุด จ.ระยอง เพื่อปรับทัศนียภำพให้สวยงำม

(6) การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพือ่ ความยั่งยืน
กำรยึดมั่นในหลักธรรมภิบำลและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประกำรหนึ่งของค่ำนิยม
และวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมำกกว่ำกำรทำสำธำรณประโยชน์เป็นครังครำว หำกแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์
ร่วมกันทังในระยะสันและระยะยำว เพื่อให้ลูกค้ำและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้ำวหน้ำเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อ
เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯจะยังคงให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึนทั่วทังองค์กร
เพื่อกำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนิ นงำนด้ำนนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้ำงโอกำสให้พนักงำนนำเสนอ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่จะส่งผลทังในเชิงมูลค่ำและคุณค่ำทังทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้จัดให้
มีกำรอบรมให้ควำมรู้ในทุกๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
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การควบคุมภายใน
1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบ
ควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ทัง 5 ส่วน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม ภำยหลังจำกกำรประเมินแล้วคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ
บริษัท มีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ทัง 5 ส่วน ที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอในกำรที่จะ
ป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจำกกำรที่ผู้บริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจ รวมถึงมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ควำมอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนีบริษัท ยังมีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญที่ทำให้
กรรมกำร ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำอันควร
ทังนีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำกำรสอบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยในสำหรับปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสำระสำคัญ
2. นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีกำรจัดตังหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทุกไตรมำส เพื่อกำร
ประเมินประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่มี อยู่ในปัจจุบัน กำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และควำมเหมำะสมและเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้เข้ำตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะนำเพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญและดำเนินกำรปรับปรุงตำมคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภำยในแล้วเสร็จภำยในระยะไม่
เกิน 2 เดือนหลังจำกได้รับคำแนะนำ
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รายการระหว่างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึนในปี 2560 มีดังนี
(1) รำยกำรระหว่ำงกันของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
นำยสุเมธ
เตชำชัยนิรันดร์

ความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่าของรายการ

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นบริษัท นำยสุเมธทำสัญญำคำประกันกำร
เช่ำซือรถยนต์ให้กับบริษัทฯ
ปี 2560 : 0.82 ล้ำนบำท
ปี 2559 : 1.03 ล้ำนบำท

บริษัท คิวแอลที เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท
อินเตอร์เนชั่น ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมี
แนล จำกัด
กรรมกำรและผู้บริหำรถือ
หุ้นร่วมกัน

รำยกำรรับ
ค่ำจ้ำงงำน, ค่ำเช่ำอำคำรและ
เฟอร์นิเจอร์, ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำร,
เครื่องแบบพนักงำน
ปี 2560 : 0.98 ล้ำนบำท
ปี 2559 : 0.62 ล้ำนบำท

รำยกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงงำน, Consumable
ปี 2560 : 10.28 ล้ำนบำท
ปี 2559 : 26.78 ล้ำนบำท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นำยสุเมธทำกำรคำประกันใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
นำมส่วนตัวให้กับบริษัทฯ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรคำ
โดยมิได้รับค่ำตอบแทนแต่
ประกันดังกล่ำวมีควำม
อย่ำงใด
สมเหตุสมผลและทำให้
บริษัทฯ ได้ประโยชน์
เนื่องจำกผู้คำประกันมิได้
คิดค่ำตอบแทนในกำรคำ
ประกันแต่อย่ำงใด
ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล

ค่ำจ้ำงงำนเป็นรำยกำรจ้ำง
งำนโดยมูลค่ำกำรจ้ำงงำน
เป็นรำคำที่เทียบเท่ำกำรจ้ำง
ของบริษัทอื่นๆ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ
กับบริษัทย่อยทีถ่ ือหุ้นโดย
ค่ำเช่ำอำคำรและเฟอร์นิเจอร์ บริษัทฯร้อยละ 99.99
เป็นค่ำเช่ำที่มีรำคำเทียบเท่ำ และรำยกำรดังกล่ำว
กับรำคำตลำด
เป็นไปตำมแนวทำง
กำรค้ำปกติ และเป็น
ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรเป็น
ประโยชน์ต่อกำร
ค่ำจ้ำงดำเนินงำนปกติและ ดำเนินงำนของบริษัทฯ
เป็นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
กำรซือ Consumable เป็น
รำคำทีเ่ ทียบเท่ำกับรำคำ
ตลำดทั่วไป
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บุคคล/นิติบคุ คลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

Qualitech
เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท
Myanmar
ถือหุ้นร้อยละ 80.00 และมี
Company Limited กรรมกำรและผู้บริหำร
ร่วมกัน

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ
รำยกำรรับ
ค่ำจ้ำงงำน
ปี 2560 : 0.65 ล้ำนบำท
ปี 2559 : 0.00 ล้ำนบำท

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
ค่ำจ้ำงงำนเป็นรำยกำรจ้ำง
งำนโดยมูลค่ำกำรจ้ำงงำน
เป็นรำคำที่เทียบเท่ำกำร
จ้ำงของบริษัทอื่นๆ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ
กับบริษัทย่อยทีถ่ ือหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ 80.00
และรำยกำรดังกล่ำว
เป็นไปตำมแนวทำง
กำรค้ำปกติ และเป็น
ประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ

(2) รำยกำรระหว่ำงกันของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บุคคล/นิติบคุ คลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง
นำงสำวญำณกร
รัตคำม

ความสัมพันธ์
บุตรของนำยสรรพัชญ์
รัตคำม กรรมกำรและผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ซึง่ บริษัทฯ
ถือหุ้นในบริษัท คิวแอลที
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร้อยละ 99.99

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ
รำยกำรจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำน
ปี 2560 : 0.28 ล้ำนบำท
ปี 2559 : 0.044 ล้ำนบำท

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
ค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนเป็น
กำรเช่ำเพื่อใช้เป็นสถำนที่
ปฏิบัติงำน อัตรำค่ำเช่ำใช้
รำคำประเมินจำกผู้ประเมิน
อิสระที่ได้รับกำรรับรองจำก
กลต. ระยะเวลำในกำรเช่ำ
2 ปี เริ่มตังแต่วันที่ 1
พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที่
31 ตุลำคม 2561

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำ
มีควำมสมเหตุสมผล
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1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องมีกำรนำเสนอเรื่องให้กับคณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อทำกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจกำร และเพื่อ
เป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้
สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นกรณีกำรค้ำปกติ เช่น กำรซือสินค้ำ กำรจำหน่ำยสินค้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มี
นโยบำยที่ จ ะก ำหนดเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ให้ เ ป็ น ไปตำมลั ก ษณะกำรด ำเนิ น กำรค้ ำ ปกติ แ ละเป็ น รำคำตลำดซึ่ ง สำมำรถ
เปรียบเทียบได้กั บรำคำที่เกิดขึนกับบุคคลภำยนอก โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำและให้
ควำมเห็นต่อรำยกำรดังกล่ำวทุกไตรมำส โดยควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจะพิจำรณำจำกรำคำตลำด รวมถึงเงื่อนไข
และควำมจำเป็นที่กระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลำกำรจัดส่ง คุณสมบัติเฉพำะของสินค้ำเป็นต้น ทังนีเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
2. แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึนในอนำคต เงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดย
อ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสม ทังนีบริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรอิสระเป็นผู้ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำอัตรำค่ำตอบแทน รวมทังควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนันด้วย หำกมีรำยกำรใดที่
เกิดขึนกับบุคคลที่อำจมีค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎ ประกำศ และ/หรือ
ข้อบังคับของสำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษัทอำจให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อ
นำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทังนีกลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย : พันบำท

ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

2560

2559

2558

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รำยได้จำกกำรให้บริกำร

428,903.48
425,507.18

100.00 449,070.14
99.21 445,775.30

100.00 517,434.01
99.27 510,023.86

100.00
98.57

ต้นทุนกำรให้บริกำร

324,543.42

75.67 323,807.47

72.11 333,763.52

64.50

กาไรขั้นต้น

100,963.76
3,396.30

23.73* 121,967.83
0.79
3,294.84

27.36* 176,260.34
0.73
7,410.15

34.56*
1.43

กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ย

104,360.06

24.33 125,262.67

27.89 183,670.49

35.50

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

47,433.91

11.06

43,383.86

9.66

42,061.61

8.13

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

2,298.10

0.54

2,648.30

0.59

2,675.00

0.52

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

24,123.15

5.62

28,602.03

6.37

28,470.76

5.50

รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

73,855.16

17.22

74,634.19

16.62

73,207.37

14.15

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

30,504.90
651.81

7.11
0.15

50,628.48
662.69

11.27 110,463.12
0.15
1,013.82

21.35
0.20

29,853.09

6.96

49,965.79

11.13 109,449.30

21.15

3,763.91

0.88

4,924.33

26,089.18

6.08

45,041.46

0.00

0.00

916.76

กาไรสาหรับปี

26,089.18

6.08

44,124.71

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(2,323.15)

(0.54)

943.66

23,766.03

5.54

รำยได้อื่น

ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขำดทุนสำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนทียกเลิก

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

1.10

6,976.64

1.35

10.03 102,472.66

19.80

0.20

0.00

0.00

9.83 102,472.66

19.80

0.21

568.66

0.11

45,068.37

10.11 101,904.00

19.69

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐำน (บำท)

0.27

0.45

1.05

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท)

4.56

4.50

4.54

มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท)
1.00
1.00
หมำยเหตุ: * อัตรำร้อยละของกำไรขันต้น คำนวณจำกมูลค่ำกำไรขันต้น หำรด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำร

1.00
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บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย : พันบำท

ผลการดาเนินงาน

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

2560

2559

2558

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
47,089.20

9.31

42,989.81

8.53

27,623.95

5.15

117,867.70

23.30

47,241.57

9.37

112,918.74

21.05

ลูกหนีกำรค้ำและลูกหนีอื่น

82,159.91

16.24

98,465.43

19.54

105,712.91

19.70

มูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน

43,460.35

8.59

61,744.05

12.25

67,978.46

12.67

1.31 6,290.96
58.75 256,731.82

1.25
50.95

12,107.15
326,341.21

2.26
60.82

30,313.82

6.02

30,669.92

5.72

38.48 208,048.32

41.29

167,257.10

31.17

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว

สินค้ำคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6,622.84
297,200.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรติดภำระคำประกัน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

3,500.00
194,648.74

0.69

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,138.87

0.42

2,163.64

0.43

2,463.05

0.46

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

1,642.20

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำย

6,298.45

1.25

6,150.65

1.22

9,381.74

1.75

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

404.14
208,632.40

0.08
523.65
41.25 247,200.08

0.10
49.05

421.11
210,192.92

0.08
39.18

รวมสินทรัพย์

505,832.40 100.00 503,931.90

100.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

536,534.13 100.00

58 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย : พันบำท

ผลการดาเนินงาน

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

2560

2559

2558

จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอื่น

34,882.94

6.90

41,406.61

8.22

60,294.71

11.24

2,384.37

0.47

3,111.85

0.62

4,328.42

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

566.47

0.11

441.37

0.09

984.84

0.20

2,365.62

0.44

37,708.68

7.45

45,503.30

9.03

67,555.22

12.59

2,181.13

0.43

3,623.09

0.72

5,333.82

0.99

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

16,027.13

3.17

10,833.24

2.15

15,366.59

2.86

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

18,208.26

3.60

14,456.33

2.87

20,700.41

3.86

รวมหนีส้ ิน

55,916.94

11.05

59,959.63

11.90

88,255.63

16.45

103,468.49

20.46

98,568.49

19.56

99,000.00

18.45

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

98,568.49

19.49

98,468.49

19.56

98,568.48

18.37

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

75,175.54

14.86

75,175.54

14.92

75,175.54

14.01

5,273.41

1.04

4,065.19

0.81

4,065.19

0.76

10,346.85

2.05

10,000.00

1.98

10,000.00

1.86

ส่วนของหนีสินระยะยำวทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยใน
1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

สำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสม

260,164.89

51.43 256,158.70

50.83 259,926.49

48.45

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

449,529.18
386.28

88.87 443,967.92
0.08
4.35

88.10 447,735.70
0.00
542.80

83.45
0.10

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

449,915.46

88.95 443,972.27

88.10 448,278.50

83.55

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

505,832.40 100.00 503,931.90

100.00 536,534.13 100.00
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บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย: บำท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

2560

2559

29,853,087.86
0.00

2558

49,965,794.79 109,449,300.34
(916,755.12)
0.00

รำยกำรปรับปรุง
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึน

(480,360.65)

(184,345.45)

(660,032.39)

691.10

(4,367.08)

(180,260.67)

847,335.24

2,877,723.99

1,444,244.75

มูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (เพิ่มขึน) ลดลง

17,920,497.92

6,234,406.26

10,093,697.80

ค่ำเสื่อมรำคำ

30,835,034.94

30,882,558.42

29,738,091.25

(กำไร)ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร

(811,823.86)

130,658.67

(3,799,059.27)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์กลับรำยกำร

88,289.12

(10,067.35)

(2,267.58)

0.00

299,411.47

531,070.66

334,553.91

322,671.53

978.61

ผลประโยชน์พนักงำน

0.00

1,182,105.75

1,261,938.02

ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบียจ่ำย

3,242,398.27

662,690.06

1,013,821.54

82,481,509.51

91,442,485.94

651,805.66

15,820,684.02

3,317,295.59

11,188,036.94

สินค้ำคงเหลือ

(331,875.21)

5,816,190.64

(2,896,846.51)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(309,790.00)

0.00

(535,100.00)

31,219.99

(92,473.11)

163,919.58

(3,188,266.92) (21,940,319.14)

(3,992,820.41)

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน
หนีสงสัยจะสูญ

ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ภำษีถูกหัก ณที่จ่ำยตัดจำหน่ำย

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึน) ลดลง
ลูกหนีกำรค้ำและลูกหนีอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินดำเนินงำนเพิ่มขึน (ลดลง)
เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอื่น
เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

94,503,481.39

73,821,179.92 152,818,712.66

0.00

(5,122,000.00)

0.00

เงินสดจ่ำยดอกเบียจ่ำย

(225,886.66)

(312,496.81)

(502,088.54)

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้

(8,457,914.16)

(3,396,687.51)

(8,076,559.25)

เงินสดรับคืนภำษีเงินได้

2,771,176.18

6,270,514.24

0.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

88,590,856.75

70,111,995.60 144,240,064.87
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บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย: บำท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำว (เพิ่มขึน) ลดลง
เงินฝำกธนำคำรติดภำระคำประกันเพิ่มขึน
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร
เงินสดจ่ำยซือสินทรัพย์ถำวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันเพิ่มขึน
หนีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง
เงินสดจ่ำยปันผล
เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสำมัญ
เงินสดรับจำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)

2560

2558

2559

(70,145,767.55)

65,861,518.22 (24,443,042.07)

26,813,819.01

356,105.48 (11,466,273.00)

1,271,861.68

10,300.00

14,942,823.23

(20,292,907.20) (67,318,004.31) (47,846,734.13)
(62,352,994.06)

(1,090,080.61) (68,813,225.97)

0.00

0.00

0.00

(3,107,432.34)

(4,371,809.29)

(4,463,591.80)

(19,714,897.00) (49,284,242.50) (73,890,631.25)
0.00
0.00
2,523,063.40
0.00
683,849.99
315.00
(22,138,479.35) (53,656,051.79) (75,830,844.65)
4,099,383.34

15,365,863.20

(404,005.75)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

42,898,813.61

27,623,950.41

28,027,956.16

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

47,089,196.95

42,989,813.61

27,623,950.41
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
• ผลการดาเนินงานของบริษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย •
สรุปผลการดาเนินงาน
ปี 2560 งบกำรเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) มีรำยได้รวม 428.90 ล้ำนบำท ลดลง
จำนวน 20.17 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 4.49 เนื่องจำกควำมต้องกำรบริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยลดลง ลูกค้ำชะลอ
กำรลงทุนในโครงกำร และมีกำรลดต้นทุนกำรผลิตลงจำกกำรที่รำคำนำมันในตลำดโลกยังไม่ฟื้นตัว ทำให้อตุ สำหกรรมขุด
และสำรวจนำมันและก๊ำซ รวมทังอุตสำหกรรมต่อเนื่องเกิดกำรหดตัว และเกิดภำวะกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรง ทำให้
ปริมำณงำนและค่ำบริกำรที่ได้รบั ลดลง ส่งผลให้กำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 26.39 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน
18.18 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559
รายได้
ปี 2560
โครงสร้ำงรำยได้
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
กำรตรวจสอบและรับรอง
รำยได้อื่นๆ
รวมรำยได้

ล้ำนบำท
146.45
279.05
3.40
428.90

ปี 2559
%
34.15%
65.06%
0.79%
100.00%

ล้ำนบำท
175.95
269.83
3.29
449.07

%
39.18%
60.09%
0.73%
100.00%

%
เปลี่ยนแปลง
-16.77%
3.42%
3.34%
-4.49%

บริษัทฯ มีรำยได้รวมจำนวน 428.90 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 20.17 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ
4.49 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรำยได้รวม 449.07 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรทดสอบโดยไม่
ทำลำยลดลง ส่วนรำยได้จำกกำรตรวจสอบและรับรองที่เพิ่มขึนนัน มำจำกกำรที่บริษัทย่อยให้บริกำรทดสอบ ตรวจสอบ
ผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก ส่งผลให้รำยได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงจำกปี 2559 ไม่มำกนัก
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำรจำนวน 324.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำนวน 0.73 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
0.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับพนักงำน ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบำยที่จะรักษำพนักงำนไว้เพื่อ
รองรับงำนในอนำคตต่อไป สำหรับต้นทุนที่เพิ่มขึนในปี 2560 นีส่วนหนึ่งมำจำกบริษัทย่อยมีต้นทุนในกำรให้บริกำรของ
ส่วนงำนเกษตรที่จัดตังใหม่ ต้นทุนที่เพิ่มขึนได้แก่ วัสดุที่ใช้ในกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรฝ่ำยปฏิบัติกำร
เป็นต้น
สัดส่วนต้นทุนในกำรให้บริกำรปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร ทำให้บริษัทมีอัตรำกำไร
ขันต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจำกปี 2559 ที่มีอัตรำกำไรขันต้นร้อยละ 27.36
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 มีจำนวน 73.86 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 0.78 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.04 เมื่อ
เทียบกับปี 2559
กาไรสุทธิ
บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 26.39 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 18.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 กำรลดลงของกำไรสุทธิเนื่องมำจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลง และจำกกำรทีม่ ี
กำรแข่งขันด้ำนรำคำในอุตสำหกรรมทำให้ค่ำบริกำรที่ได้รับลดลง ในขณะนีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับพนักงำน
ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ บริษัทยังคงนโยบำยที่จะรักษำพนักงำนไว้เพื่อรองรับงำนในอนำคต จึงทำให้บริษัทยังไม่สำมำรถลด
ต้นทุนเกี่ยวกับพนักงำนได้ในขณะนี
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
งบกำรเงินรวม

ปี 2559

ปี 2560
23.73%
7.17%
6.20%
5.91%

อัตรำกำไรขันต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

27.36%
11.36%
10.00%
10.00%

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำกำไรขันต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจำกปีก่อนที่มีอัตรำกำไรขันต้นร้อยละ 27.36 มีอัตรำ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนร้อยละ 7.17 อัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 6.20 และอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.91ซึ่งพบว่ำ
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมำจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บ ริกำรที่ลดลงในขณะที่ยังมีต้นทุนพนักงำนคงที่ และมี
ต้นทุนที่เกิดจำกกำรให้บริกำรของบริษัทย่อยเพิ่มขึน
ฐานะทางการเงิน
ปี 2560
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

ล้านบาท
505.83
55.92
449.53

ปี 2559
%
100.00%
11.05%
88.87%

ล้านบาท
503.93
59.96
443.97

%
100.00%
11.90%
88.10%

%
เปลี่ยนแปลง
0.38%
-6.74%
1.25%

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 505.83 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
จำนวน 297.20 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 208.63 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึนจำนวน 1.90 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่มีสินทรัพย์รวม 503.93 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง
หลักมำจำกเงินลงทุนชั่วครำว เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
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ลูกหนีก้ ารค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนีกำรค้ำจำนวน 82.16 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเฉลี่ย 81
วัน และในปี 2559 มีระยะเวลำเก็บหนีเฉลี่ย 88 วันบริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้เทอมกำรจ่ำยชำระแก่ลูกค้ำขันต่ำ 30 วันนับ
จำกวันที่บริษัทฯ ไปวำงบิล ซึ่งบริษัทฯ จะทำกำรพิจำรณำเทอมกำรจ่ำยชำระจำกประวัติลูกค้ำ ยอดกำรสั่งซือ และประวัติ
กำรชำระเงินในอดีต สำหรับนโยบำยกำรตังค่ำเผื่อหนีสงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกยอดค้ำงชำระของลูกหนีที่มี
อำยุกำรชำระหนีเกิน 90 วัน และไม่มีกำรเคลื่อนไหว โดยใช้อัตรำกำรตังค่ำเผื่อหนีสงสัยจะสูญจำกยอดหนีคงค้ำง ดังนี
ค้ำงชำระ 91-180 วัน ตังค่ำเผื่อฯ 10% ค้ำงชำระ 181-270 วัน ตังค่ำเผื่อฯ 30% ค้ำงชำระ 271-365 วัน ตังค่ำเผื่อฯ 50%
และค้ำงชำระเกิน 365 ตังค่ำเผื่อฯ 100% จำกยอดคงค้ำง โดยปี 2560 มียอดค่ำเผื่อหนีสงสัยจะสูญจำกลูกหนีกำรค้ำ
เพิ่มขึนจำนวน 0.48 ล้ำนบำท จำกปี 2559
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ -สุทธิ ในปี 2560 จำนวน 194.65 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 13.40 ล้ำนบำท
เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกำรลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ มำกนักเพรำะได้ลงทุนในปี 2559 แล้วเป็นส่วนใหญ่
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจำนวน 55.92 ล้ำนบำท ลดลงจำกสินปี 2559 จำนวน 4.04 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 6.74 โดยเป็นกำรลดลงของหนีสินหมุนเวียนจำนวน 7.79 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 17.13
เนื่องจำกบริษัทฯ มีเจ้ำหนีกำรค้ำ จำกกำรสั่งซือวัสดุสินเปลืองต่ำงๆ รวมทังมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนลดลงและมีหนีสิน
ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึนจำนวน 3.75 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 25.95 เนื่องจำกมีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึน
จำกกำรที่มีพนักงำนที่คำดว่ำจะเกษียณอำยุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 449.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกสิน
ปี 2559 จำนวน 5.56 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 1.25
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.12 เท่ำ ลดลงจำกปี 2559 ที่มีอัตรำส่วนหนีสิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.14 เท่ำ เนื่องจำกบริษัทฯ มีภำระหนีสินลดลง
กระแสเงินสด
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด

ปี 2560
88.59
(62.35)
(22.14)
4.10
47.09

ปี 2559
70.11
(1.09)
(53.66)
15.37
42.99
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บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 88.59 ล้ำนบำท โดยมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำร
เปลี่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี สิ น ด ำเนิ น งำนจ ำนวน 29.85 ล้ ำ นบำท สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี สิ น จำกกำรด ำเนิ น งำน
เปลี่ยนแปลงสำเหตุหลักมำจำก ลูกหนีกำรค้ำและลูกหนีหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 15.82 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
ลดลงจำนวน 8.46 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 3.19 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 62.35 ล้ำนบำท ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินฝำกธนำคำรติดภำระคำ
ประกันจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือคำประกันให้กับลูกค้ำลดลงจำนวน 26.81 ล้ำนบำท และมีกำรลงทุนในเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรจำนวน 20.29 ล้ำนบำท รวมทังมีกำรนำเงินสดไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วครำวที่มีควำม
เสี่ยงต่ำจำนวน 70.15 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 22.14 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 19.71 ล้ำนบำท
และจ่ำยหนีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 3.11 ล้ำนบำท
บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 47.09 ล้ำนบำท เพิ่มขึน
จำนวน 4.10 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สภาพคล่อง
ปี 2560

ปี 2559

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

7.88

5.64

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีกำรค้ำ (เท่ำ)

4.55

4.17

81

88

8.51

6.37

43

58

ระยะเวลำเรียกเก็บหนีเฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนีกำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนีเฉลี่ย (วัน)

บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2560 เท่ำกับ 7.88 เท่ำ เพิ่มขึน 2.24 เท่ำจำกปี 2559 เนื่องจำกมีหนีสิน
หมุนเวียนลดลงจำกเจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีหมุนเวียนอื่นและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึนจำกเงินลงทุนชั่วครำว
บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนีเฉลี่ยในปี 2560 เท่ำกับ 81 วัน ลดลง7 วันจำกปี 2559 เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทฯ
ได้รับชำระหนีจำกลูกค้ำบำงรำยที่ผิดนัดชำระจำกปี 2559 จึงทำให้ระยะเวลำเก็บหนีเฉลี่ยลดลงส่วนระยะเวลำชำระหนี
เฉลี่ยในปี 2560 เท่ำกับ 43 วัน ลดลง 15 วันจำกปี 2559 เนื่องจำกสินค้ำและงำนบริกำรบำงรำยกำรในปี 2560 มีเงื่อนไข
ในกำรจ่ำยชำระทันทีเมื่อรับสินค้ำหรือเมื่อรับบริกำร โดยกำรจ่ำยชำระค่ำสินค้ำและค่ำบริกำรในทันทีนีทำให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ในเรื่องรำคำที่ต่ำลงและกำรให้บริกำรที่รวดเร็วขึน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ซึ่งได้จัดทำตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยได้พิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ
มีควำมสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทังมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป
ทังนีคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและไม่ได้เป็ น
ผู้บริหำร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ให้เข้ำมำทำหน้ำที่สอบทำนงบกำรเงิน ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี สอบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสมและมีป ระสิทธิ ภำพ และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้แสดง
ไว้แล้วในรำยงำนประจำปีแล้ว
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงินว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยรวมมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ย่อย สำหรับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 นัน แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็น ไว้ในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจำปีนีแล้ว

(นำยนที บุญพรำหมณ์)
ประธำนกรรมกำรบริษัท

(นำยสรรพัชญ์ รัตคำม)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพำะบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปีสินสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำข้ำพเจ้ำมี
ควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบ
ด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ ำ ทังนี
ข้ำพเจ้ำไม่ได้แยกแสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี
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การรับรู้รายได้จากการให้บริการและมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เป็นมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้
เรียกเก็บเงิน จำนวน 43.46 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญในงบกำรเงินรวม กำรคำนวณมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้
เรียกเก็บเงินดังกล่ำวมีควำมซับซ้อน เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรมีหลำยอัตรำและขึนอยู่กับลักษณะงำนให้บริกำรแต่ละ
สัญญำ และเอกสำรกำรควบคุมภำยในที่ใช้บันทึ กเกี่ยวกับกำรให้บริกำรแต่ละวันมีจำนวนมำก จึงอำจส่งผลให้กำร
รวบรวมเอกสำรดังกล่ำวไม่ครบถ้วนและ/หรือคำนวณมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง ข้ำพเจ้ำจึง
พิจำรณำเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับควำมถูกต้องและครบถ้วนของมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินโดย
 ทำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร
 ทดสอบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญเกี่ยวกับควำมถูกต้องและครบถ้วนของรำยได้จำกกำรให้บริกำร
 ตรวจสอบรำยละเอียดมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บกับเอกสำรที่ใช้บันทึกระยะเวลำและปริมำณงำน
ที่ทำเสร็จ อัตรำค่ำบริกำรและลักษณะงำนที่กำหนดในสัญญำว่ำจ้ำง
 ทดสอบกำรคำนวณจำนวนเงินของรำยละเอียดมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงาน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมี
เครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 52.29 ล้ำนบำท (สุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม จำนวน 130.57 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็น
จำนวนที่มีนัยสำคัญในงบกำรเงินรวม และเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในงำนให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน่วยงำนกำรให้บริกำรตำมที่ตังของลูกค้ำเป็นจำนวนมำก และงำนให้บริกำรต้องนำ
สินทรัพย์ดังกล่ำวไปปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนตำมที่ลูกค้ำกำหนด ดังนันสินทรัพย์ดังกล่ำวจึงอำจเกิดกำรสูญหำยได้ง่ำย
ข้ำพเจ้ำจึงพิจำรณำควำมมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงำนเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมั่น เกี่ยวกับควำมมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์โดย
 ทำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
 ตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ วันสินงวด ตำมที่ปรำกฏในรำยละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละ
หน่วยงำน
 ตรวจสอบรำยละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงำน ณ วันสินงวด กับทะเบียนคุมเครื่องมือและ
อุปกรณ์
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ข้อมูลอืน่
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปีของกลุ่มบริษัท
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจำปีนัน) ข้ำพเจ้ำ
คำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปีภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่คลอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้
ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือกำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงิน หรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
หรือปรำกฏว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปีของกลุ่มบริษัท หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็ น สำระสำคั ญ ข้ ำ พเจ้ ำ ต้ อ งสื่ อ สำรเรื่ อ งดั งกล่ ำวกับ ผู้ มี ห น้ ำที่ ในกำรก ำกั บ ดูแ ลเพื่ อให้ ผู้มีห น้ ำ ที่ ในกำรกำกับ ดูแล
ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสมและกำรใช้
เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินกำรต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่สอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล
คือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมือ่ คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก
รำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้ งบ
กำรเงินเหล่ำนี
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกิดจำกกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำร
ตังใจละเว้นกำรบันทึกรำยกำรหรือแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษัท
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบั ญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยผู้บริหำร
 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้
ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำ พเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึง
กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบกำรเงิน ที่เกี่ ยวข้อ ง หรื อ ถ้ ำ กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลดั งกล่ ำวไม่เพี ยงพอ ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึนอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ทำให้มีก ำรนำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
 รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำง
กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อ
ว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำ
ได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนีไว้ในรำยงำนของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึน ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ
กำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

รำยงำนประจำปี 2560 | 71
บริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2560

2559

2560

2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

47,089,196.95

42,989,813.61

42,016,263.49

37,649,151.26

เงินลงทุนชั่วคราว

6

117,867,695.67

47,241,567.47

92,312,386.07

16,491,828.55

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

7

82,159,915.13

98,465,425.49

77,254,341.93

96,065,687.30

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เ รียกเก็บเงิน

8

43,460,352.05

61,744,049.97

43,676,371.18

60,568,183.15

6,622,838.74

6,290,963.53

4,983,164.15

4,509,651.52

297,199,998.54

256,731,820.07

260,242,526.82

215,284,501.78

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

0.00

0.00

11,668,185.00

10,249,385.00

เงินฝากธนาคารติดภาระค้้าประกัน

10

3,500,000.00

30,313,819.01

3,500,000.00

29,882,319.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

194,648,738.23

208,048,315.21

190,153,761.27

204,366,968.78

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอื่น

12

2,138,871.46

2,163,635.37

2,138,871.46

2,163,635.37

สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

13

1,642,199.03

0.00

1,154,145.28

0.00

6,298,451.95

6,150,649.97

6,298,451.95

6,150,649.97

404,142.27

523,651.38

404,142.27

523,651.38

208,632,402.94

247,200,070.94

215,317,557.23

253,336,609.51

505,832,401.48

503,931,891.01

475,560,084.05

468,621,111.29

ภาษีเ งินได้นติ ิบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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-2 บริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2560

2559

2560

2559

15

34,882,934.66

41,406,613.00

31,795,014.87

45,132,435.08

16

2,384,371.47

3,111,848.51

2,146,993.15

2,778,443.77

441,371.98

984,838.94

0.00

0.00

37,708,678.11

45,503,300.45

33,942,008.02

47,910,878.85

16

2,181,134.72

3,623,090.02

2,159,726.02

3,364,314.83

17

16,027,125.01

10,833,238.01

13,932,646.00

10,791,383.00

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

18,208,259.73

14,456,328.03

16,092,372.02

14,155,697.83

รวมหนีส้ ิน

55,916,937.84

59,959,628.48

50,034,380.04

62,066,576.68

หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ื อหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวที่ถึงก้าหนด
ช้าระภายในหนึง่ ปี
ภาษีเ งินได้ค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนส้าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผูถ้ ื อหุน้
ทุนเรือนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 103,468,485 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

103,468,485.00

หุน้ สามัญ 98,568,485 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

103,468,485.00
98,568,485.00

98,568,485.00

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว
หุน้ สามัญ 98,568,485 หุน้ หุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส้ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

98,568,485.00

98,568,485.00

98,568,485.00

98,568,485.00

75,175,543.40

75,175,543.40

75,175,543.40

75,175,543.40

5,273,407.30

4,065,188.03

5,273,407.30

4,065,188.03

ก้าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส้ารองตามกฎหมาย

19

10,346,848.50

10,000,000.00

10,346,848.50

10,000,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร

20

260,164,893.88

256,158,696.41

236,161,419.81

218,745,318.18

449,529,178.08

443,967,912.84

425,525,704.01

406,554,534.61

386,285.56

4,349.69

0.00

0.00

449,915,463.64

443,972,262.53

425,525,704.01

406,554,534.61

505,832,401.48

503,931,891.01

475,560,084.05

468,621,111.29

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ้านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ื อหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ื อหุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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บริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

รายได้จากการให้บริการ

425,507,180.50

445,775,302.81

383,510,181.57

433,858,315.20

ต้นทุนการให้บริการ

(324,543,423.45) (323,807,470.59) (300,618,905.72) (331,571,769.54)

ก้าไรขั้นต้น

100,963,757.05

121,967,832.22

82,891,275.85

102,286,545.66

0.00

0.00

19,998,800.00

0.00

3,396,297.79

3,294,844.90

3,873,882.58

3,482,471.17

รายได้อื่น
รายได้เ งินปันผล
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(73,855,161.32) (74,634,192.27) (66,281,667.33) (71,350,902.59)

ต้นทุนทางการเงิน
ก้าไรก่อนภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

21

ก้าไรส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง
ขาดทุนส้าหรับปีจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
ก้าไรส้าหรับปี

(651,805.66)

(662,690.06)

(600,446.57)

(628,237.16)

29,853,087.86

49,965,794.79

39,881,844.53

33,789,877.08

(3,763,906.41)

(4,924,325.84)

(1,443,972.80)

(1,812,592.61)

26,089,181.45

45,041,468.95

38,437,871.73

31,977,284.47

0.00

(916,755.12)

0.00

0.00

26,089,181.45

44,124,713.83

38,437,871.73

31,977,284.47

(2,733,789.00)

943,655.00

(1,031,379.00)

873,491.00

410,636.40

0.00

70,154.40

0.00

(2,323,152.60)
23,766,028.85

943,655.00
45,068,368.83

(961,224.60)
37,476,647.13

873,491.00
32,850,775.47

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก้าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
- ก้าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก้าหนดไว้

17

- ภาษีเ งินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก้าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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-2บริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

26,389,759.38

45,040,255.12

38,437,871.73

31,977,284.47

0.00

(467,453.44)

0.00

0.00

26,389,759.38

44,572,801.68

38,437,871.73

31,977,284.47

(300,577.93)

1,213.83

0.00

0.00

0.00

(449,301.68)

0.00

0.00

(300,577.93)

(448,087.85)

0.00

0.00

26,089,181.45

44,124,713.83

38,437,871.73

31,977,284.47

24,066,742.97

45,983,903.10

37,476,647.13

32,850,775.47

0.00

(467,453.44)

0.00

0.00

24,066,742.97

45,516,449.66

37,476,647.13

32,850,775.47

(300,714.12)

1,220.85

0.00

0.00

0.00

(449,301.68)

0.00

0.00

(300,714.12)
23,766,028.85

(448,080.83)
45,068,368.83

0.00
37,476,647.13

0.00
32,850,775.47

ก้าไรส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง

0.27

0.46

0.39

0.32

ขาดทุนส้าหรับปีจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
รวม

0.00
0.27

(0.00)
0.45

0.00
0.39

0.00
0.32

98,568,485

98,568,485

98,568,485

98,568,485

การแบ่งปันก้าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่
ก้าไรส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง
ขาดทุนส้าหรับปีจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
รวม
ส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ้านาจควบคุม
ก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง
ก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง
ขาดทุนส้าหรับปีจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
รวม
รวมทั้งสิน้
การแบ่งปันก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่
ก้าไรส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง
ขาดทุนส้าหรับปีจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
รวม
ส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ้านาจควบคุม
ก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับปีจากการด้าเนินงานต่อเนือ่ ง
ขาดทุนส้าหรับปีจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
รวม
รวมทั้งสิน้
ก้าไรต่อหุน้
ก้าไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน

จ้านวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)

0.00
0.00

20

20

ส้ารองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายงวด 2560

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี

0.00

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

75,175,543.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,175,543.40

0.00

0.00

0.00

0.00

75,175,543.40

5,273,407.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1,208,219.27

0.00

4,065,188.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4,065,188.03

10,346,848.50

0.00

0.00

0.00

346,848.50

0.00

0.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

จัดสรรแล้ว

261,544,266.00

26,389,759.38

(4,928,424.25)

(14,785,272.75)

(346,848.50)

(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

)

0.00

0.00

255,215,052.12

44,572,801.68

0.00

(9,856,848.50)

(39,427,394.00)

259,926,492.94

ยังไม่ได้จัดสรร

ก้าไรสะสม

ลงชื่อ …………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ

98,568,485.00

0.00

0.00

0.00

ทุนหุ้นสามัญ

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้นส้าหรับปี :

98,568,485.00

0.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 2559

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี

0.00
0.00

20

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

0.00

98,568,485.00

บริษัทย่อยเลิกกิจการ

20

เงินปันผลจ่าย

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้นส้าหรับปี :

ยอดคงเหลือต้นงวด 2559

หมายเหตุ ทุนที่ ออกและ
ช้าระแล้ว

ส้ารองส่วนทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(1,379,372.12)

(2,323,016.41)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

943,644.29

943,644.29

0.00

0.00

0.00

0.00

พนักงานที่ ก้าหนดไว้

ของผลประโยชน์

จากการวัดมูลค่าใหม่

ผลก้าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่ น

ก้าไรขาดทุน

ผู้ ถือหุ้น

ของส่วนของ

องค์ประกอบอื่ น

งบการเงิ นรวม (บาท)
ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

บริษัท ควอลลีเทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

449,529,178.08

24,066,742.97

(4,928,424.25)

(14,785,272.75)

0.00

1,208,219.27

0.00

443,967,912.84

45,516,445.97

0.00

(9,856,848.50)

(39,427,394.00)

447,735,709.37

รวมส่วนของผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทใหญ่

386,285.56

(300,714.12)

(1,200.00)

0.00

0.00

0.00

683,849.99

4,349.69

(448,077.14)

(90,368.75)

0.00

0.00

542,795.58

ส่วนได้เสียที่ ไม่
มีอ้านาจควบคุม

449,915,463.64

23,766,028.85

(4,929,624.25)

(14,785,272.75)

0.00

1,208,219.27

683,849.99

443,972,262.53

45,068,368.83

(90,368.75)

(9,856,848.50)

(39,427,394.00)

448,278,504.95

ผู้ ถือหุ้น

รวมส่วนของ
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20

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

0.00

20
20

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายงวด 2560

ก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี

0.00

ส้ารองตามกฎหมาย

75,175,543.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,175,543.40

0.00

0.00

0.00

75,175,543.40

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

5,273,407.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1,208,219.27

4,065,188.03

0.00

0.00

0.00

4,065,188.03

ส้ารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

10,346,848.50

0.00

0.00

0.00

346,848.50

0.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

จัดสรรแล้ว

(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

)

236,249,153.41

38,437,871.73

(4,928,424.25)

(14,785,272.75)

(346,848.50)

0.00

217,871,827.18

31,977,284.47

(9,856,848.50)

(39,427,394.00)

235,178,785.21

ยังไม่ได้จัดสรร

ก้าไรสะสม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ (บาท)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ

98,568,485.00

0.00

0.00

0.00

98,568,485.00

0.00

0.00

0.00

98,568,485.00

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส้าหรับปี :

ยอดคงเหลือปลายงวด 2559

ก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี

20

เงินปันผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส้าหรับปี :

ยอดคงเหลือต้นงวด 2559

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ช้าระแล้ว

ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

บริษัท ควอลลีเทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(87,733.60)

(961,224.60)

0.00

0.00

0.00

0.00

873,491.00

873,491.00

0.00

0.00

0.00

พนักงานที่ก้าหนดไว้

ของผลประโยชน์

จากการวัดมูลค่าใหม่

ผลก้าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ก้าไรขาดทุน

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้
ถือหุ้น

425,525,704.01

37,476,647.13

(4,928,424.25)

(14,785,272.75)

0.00

1,208,219.27

406,554,534.61

32,850,775.47

(9,856,848.50)

(39,427,394.00)

422,988,001.64

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
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บริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ก้าไรก่อนภาษีเ งินได้
ขาดทุนจากการด้าเนินงานที่ยกเลิก
รายการปรับปรุง
ก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เ กิดขึ้น
(ก้าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เ กิดขึ้น
หนีส้ งสัยจะสูญ
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เ รียกเก็บเงินลดลง
ขาดทุนจากการจ้าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าเสือ่ มราคา
(ก้าไร)ขาดทุนจากการตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ
ค่าตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอื่น
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ้าหน่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เ งินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
ด้าเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ นิ
ด้าเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการด้าเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดรับคืนภาษีเ งินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

29,853,087.86
0.00

49,965,794.79
(916,755.12)

39,881,844.53
0.00

33,789,877.08
0.00

(480,360.65)
691.10
847,335.24
17,920,497.92
0.00
30,835,034.94
(811,823.86)
88,289.12
0.00
334,553.91
0.00
3,242,398.27
0.00
651,805.66
82,481,509.51

(184,345.45)
(287,808.54)
(4,367.08)
691.10
2,877,723.99
847,335.24
6,234,406.26 16,528,611.97
0.00
0.00
30,882,558.42 29,812,682.70
130,658.67
(906,260.67)
0.00
88,289.12
(10,067.35)
0.00
299,411.47
334,553.91
322,671.53
0.00
1,182,105.75
2,926,228.27
0.00 (19,998,800.00)
662,690.06
600,446.57
91,442,485.94 69,827,814.20

(2,794.52)
(4,367.08)
2,877,723.99
5,136,731.26
925,804.76
30,323,166.03
134,819.94
0.00
(10,067.35)
299,411.47
322,671.53
1,286,930.75
0.00
628,237.16
75,708,145.02

15,820,684.02
(331,875.21)
(309,790.00)
31,219.99

3,717,295.59
5,816,190.64
0.00
(92,473.11)

19,666,119.03
(473,512.63)
(309,790.00)
31,219.99

(3,690,854.51)
5,100,621.23
0.00
(92,473.11)

(3,188,266.92) (21,940,319.14) (10,743,294.09) (15,871,489.52)
94,503,481.39 78,943,179.92 77,998,556.50 61,153,949.11
0.00
(5,122,000.00)
0.00
(5,122,000.00)
(225,886.66)
(312,496.81)
(208,571.57)
(278,935.91)
(8,457,914.16) (9,667,201.75) (5,446,941.84) (5,192,066.40)
2,771,176.18
6,270,514.24
2,771,176.18
6,270,514.24
88,590,856.75 70,111,995.60 75,114,219.27 56,831,461.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
( นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ )
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-2บริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

(70,145,767.55)

65,861,518.22

(75,532,748.98)

80,866,518.22

เงินสดจ่ายซื้อหุน้ สามัญในบริษัทย่อย

0.00

0.00

(2,758,400.00)

0.00

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

0.00

0.00

19,998,800.00

0.00

26,813,819.01

356,105.48

26,382,319.01

(806,644.52)

1,271,861.68

10,300.00

1,198,216.82

0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

เงินฝากธนาคารติดภาระค้้าประกัน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

(20,292,907.20) (67,318,004.31) (17,547,557.46) (66,691,247.36)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(62,352,994.06)

(1,090,080.61) (48,259,370.61)

13,368,626.34

(4,371,809.29)

(4,001,006.19)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดจ่ายปันผล

(3,107,432.34)

(2,774,039.43)

(19,714,897.00) (49,284,242.50) (19,713,697.00) (49,284,242.50)

เงินสดรับจากส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ้านาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

683,849.99

0.00

0.00

0.00

(22,138,479.35) (53,656,051.79) (22,487,736.43) (53,285,248.69)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง)สุทธิ

4,099,383.34

15,365,863.20

4,367,112.23

16,914,838.69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

42,989,813.61

27,623,950.41

37,649,151.26

20,734,312.57

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

47,089,196.95

42,989,813.61

42,016,263.49

37,649,151.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ )
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บริษัท ควอลลีเ ทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้ อมูล ทั่วไป
1.1 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647 และเมือ่ วันที่ 12
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จากัด ทะเบียนเลขที่ 0107550000220 และเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2552
1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เ ลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และสานักงานสาขา จานวน 3 สาขา ตั้งอยู่เ ลขที่ 1/37 หมูท่ ี่ 1 ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เ ลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และตั้งอยู่เ ลขที่
83/50 หมูท่ ี่ 10 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพือ่ ความปลอดภัย
ในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้า ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มคี วาม
สาคัญต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งลาเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดของกฎหมาย

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ัดท้าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดท้าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด้าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544

โดยรูปแบบการน้าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมี

สาระส้าคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง ก้าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบ
การเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินของบริษัทฯ จัดท้าขึ้นโดยใช้เ กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เ ปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เ กี่ยวข้อง

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ
-2-

)
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2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มขี ึ้นเพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เ ป็นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระ
สาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ้านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สา้ หรับงบการเงินที่มรี อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มขี ึ้นเพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เ ป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระส้าคัญต่องบการเงินเมือ่ น้ามาถือปฏิบัติ
3. หลั กเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเ ทค จ้ากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีสว่ นร่วม
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการด้าเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิน้ สุดลงดังต่อไปนี้
จดทะเบียน
ในประเทศ
บริษัท คิวแอลที

ไทย

สัดส่วนการลงทุน (%)
2560

2559

99.99

99.99

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการงานด้านวิศวกรรม

อินเตอร์เ นชั่นแนล จากัด

งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล
ทางการเกษตร ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และประกอบ
ธุรกิจอื่นที่เ กี่ยวข้อง

Qualitech Myanmar
Company Limited

สาธารณรัฐ

80.00

0.00

ให้บริการงานวิศวกรรม ความ
ปลอดภัยในประเทศพม่า และ

แห่งสหภาพเมียนมาร์

ประกอบธุรกิจอื่นที่เ กี่ยวข้อง
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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-33.2 งบการเงินรวมนีจ้ ัดท้าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเ ดียวกัน ส้าหรับรายการบัญชีเ หมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน
3.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ยอดก้าไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เ กิดขึ้นของบริษัทฯ
กับสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.2 รายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งได้มาจากการเรียกเก็บเงินตามสัญญาจ้างที่กาหนดมูลค่างานตาม
ระยะเวลาหรือตามลักษณะงานที่ทา โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเรียกเก็บเงินเป็นรายวันถึงรายเดือน บริษัทฯ
และบริษัทย่อย

รับรู้รายได้ดังกล่าวตามระยะเวลาหรือปริมาณงานที่ทาเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

สาหรับสัญญาจ้างระยะยาวขนาดใหญ่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้ตามวิธเี ปอร์เ ซ็นต์งานที่ทาเสร็จ
ซึ่งวิธนี บี้ ริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกประมาณการรายได้บนเกณฑ์ของอัตราต้นทุนที่เ กิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน
ต่อประมาณการต้นทุนทั้งหมด ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อประมาณการต้นทุนได้แก่ การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
และค่าแรงงาน ประสิทธิภาพ การทางาน การวางแผนงานและองค์ประกอบภายนอกอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามสัญญาจ้างและประมาณการต้นทุนจนงานเสร็จ
ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มกี ารสอบทานประมาณการเกี่ยวกับ

สัญญาจ้างโดยสม่าเสมอ เมือ่ พบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนดาเนินงานทั้งสิน้ จะสูงกว่ารายได้ตาม
สัญญาจ้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายและสะท้อนให้เ ห็นทันที
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกาหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เ กิน
3 เดือน นับจากวันฝากและไม่มขี ้อกาหนดในการเบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนที่เ กิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รับรู้เ ป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4.4 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างช้าระของลูกหนี้ และก้าหนดค่า
เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและลูกหนีจ้ ากผลการพิจารณาความสามารถในการช้าระหนีข้ องลูกหนีแ้ ต่ละราย
4.5 สินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงวัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่้ากว่า
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.6.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมที่
เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส้าหรับการรื้อถอน
การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัท
4.6.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์นนั้ และคิดค่าเสือ่ มราคาส้าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมือ่ ส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนนัน้ มีต้นทุนที่มนี ยั ส้าคัญเมือ่ เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นนั้ นอกจากนีย้ ังก้าหนดให้ต้องทบทวน
อายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบบัญชี
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
จ้านวนปี
อาคาร

20

ส่วนปรับปรุงอาคาร

20

เครื่องตกแต่งติดตั้งส้านักงาน

5

เครื่องมือและอุปกรณ์

5

เครื่องใช้สา้ นักงาน

3, 5

งานระบบสาธารณูปโภค

5

ยานพาหนะ

5
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ยกเว้นเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างที่ได้มาช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และที่ได้มา
หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ตัดค่าเสือ่ มราคาโดยวิธยี อดลดลงทวีคูณ (อายุ 5 ปี) ส้าหรับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ช่างบางส่วน เนือ่ งจากบริษัทฯ เห็นว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างดังกล่าวมีสว่ นประกอบของอุปกรณ์ทาง
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอยู่ตลอดเวลา และลักษณะงานของ
บริษัทฯ ที่ต้องน้าเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างออกไปใช้ในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ ของลูกค้า โอกาสที่
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างดังกล่าวจะล้าสมัยและเกิดความเสียหาย เนือ่ งจากใช้ปฏิบัติงานจึงมีความเป็นไปได้สงู
ไม่มกี ารตัดค่าเสือ่ มราคา ส้าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
4.7 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ้าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทฯ ตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน โดยวิธเี ส้นตรง 10 ปี
4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมือ่ มีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นนั้ ๆ ตามปกติธรุ กิจ หรือมูลค่าจากการใช้
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เ กิดเงินสด
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเมือ่ มีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่า
ดังกล่าวไม่มอี ยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เ ป็นไปในทางที่ลดลง
4.9 รายการที่เ ป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่มคี ่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เ กิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนัน้
ก้าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานแล้ว
4.10 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชี
เกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าส้าหรับแต่ละรายการได้มกี ารเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เ กี่ยวข้อง
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4.11 สัญญาเช่าระยะยาว
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ้านวนเงินขั้นต่้าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เ กิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.12.1 กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มกี องทุนส้ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก้าหนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร
โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบ
จากบริษัทเงินจ่ายสมทบ กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เ กิดรายการนัน้
4.12.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มผี ลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากผู้เ ชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ด้วยใช้วิธคี ิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ต้องจ่ายในอนาคต และค้านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มกี ้าหนดเวลาใกล้เ คียงกับระยะเวลา
ของหนีส้ นิ ดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ ประมาณการจากเงินเดือน
พนักงานอัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่น ก้าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการ
ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ กิดรายการนัน้

ส่วนค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้องกับผลประโยชน์

พนักงานจะบันทึกในก้าไรหรือขาดทุน เพือ่ กระจายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
4.13 ภาษีเ งินได้และภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
1. ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้สา้ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเ งินได้
ของงวดปัจจุบันและภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก้าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เ กี่ยวกับรายการที่เ กี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุน้ หรือก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ส้าหรับงวดที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีที่เ กี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
- ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค้านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เ กิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนีส้ นิ และจ้านวนที่ใช้เ พือ่ ความมุง่ หมายทางภาษี ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปได้ว่าจะ
ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
2. ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมือ่ มีการปรับปรุงโดย
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
3. ในการก้าหนดมูลค่าของภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค้านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท้าให้จ้านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิม่ ขึ้น และมี
ดอกเบี้ยที่ต้องช้าระบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเ งินได้ค้างจ่ายเพียงพอส้าหรับภาษีเ งินได้ที่จะจ่าย
ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจาก
ประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท้าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี่ยนการตัดสินใจ
โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเ งินได้ค้างจ่ายที่มอี ยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเ งินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้ในงวดที่เ กิดการเปลี่ยนแปลง
4. สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมือ่ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีสทิ ธิตามกฎหมายที่จะน้าสินทรัพย์ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเ งินได้ของ
งวดปัจจุบัน และภาษีเ งินได้นปี้ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส้าหรับหน่วยภาษีเ ดียวกัน
หรือหน่วยภาษีต่างกันส้าหรับหน่วยภาษีต่างกันนัน้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะจ่ายช้าระหนีส้ นิ

และสินทรัพย์ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช้าระหนีส้ นิ ในเวลา
เดียวกัน
5. สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า ก้าไรเพือ่ เสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ้านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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-84.14 ประมาณการหนีส้ นิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน
ในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่งผลให้สญู เสียทรัพยากรที่มปี ระโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจ

เพือ่ จ่ายช้าระภาระผูกพันและจ้านวนที่ต้องจ่ายสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือหากบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช้าระไปตามประมาณการ
หนีส้ นิ ทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่าง

หากแต่ต้องไม่เ กินจ้านวนประมาณการหนีส้ นิ ที่เ กี่ยวข้อง
4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยก้าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึง
ผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มนี ยั ส้าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มนี ยั ส้าคัญอย่างสม่้าเสมอ
หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพือ่ วัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคาผู้ประเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมือ่ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สดุ
เท่าที่จะท้าได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถ้ ูกจัดประเภทในแต่ละล้าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มสี ภาพคล่องส้าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) ส้าหรับ
สินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สา้ หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้
หากข้อมูลที่น้ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทล้าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล้าดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่้าสุดที่มนี ยั ส้าคัญส้าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล้าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานที่การ
โอนเกิดขึ้น

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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-94.16 การใช้ดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีที่สา้ คัญ

ในการจัดท้างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ และการประมาณ
การในเรื่องที่มคี วามไม่แน่นอนเสมอ

การใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ้านวนเงินที่

แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เ กิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ้านวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการที่สา้ คัญมีดังนี้
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนีแ้ ต่ละราย

โดยค้านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ ี่คงค้างและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เ ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านัน้ และค่าเผื่อส้าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือ
เสือ่ มคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ในการคานวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ้ ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ ่ายบริหาร
จาเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ ที่เ กี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอื่น
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เ กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เ หมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนัน้ ๆ

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรนั ดร์ และ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

)
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สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินจิ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เ ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น
4.17 ก้าไรต่อหุน้
ก้าไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน ค้านวณโดยการหารยอดก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับปีด้วยจ้านวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักที่
จ้าหน่ายและเรียกช้าระแล้ว
ก้าไรต่อหุน้ ปรับลด ค้านวณโดยการหารยอดก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับปีด้วยจ้านวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักที่ออก
และเรียกช้าระแล้ว บวกด้วยจ้านวนหุน้ สามัญที่บริษัทฯ ต้องออกให้กับผู้ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญของบริษัท

5. ข้ อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

902,127.24

766,266.85

710,685.83

726,266.85

36,524.08

34,000.00

34,000.00

34,000.00

46,150,545.63

42,189,546.76

41,271,577.66

36,888,884.41

47,089,196.95

42,989,813.61

42,016,263.49

37,649,151.26

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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- 11 5.2 รายการที่ไม่เ กี่ยวกับเงินสด
ส้าหรับปี 2560
บริษัทใหญ่

1) บริษัทฯ ได้ท้าสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจ้านวน 1.25 ล้านบาท โดยได้จ่ายช้าระเงินเริ่มแรกจ้านวน 0.31 ล้านบาท
ส่วนที่เ หลือผ่อนช้าระแสดงไว้เ ป็นหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
2) บริษัทฯ มีค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างช้าระ จ้านวนเงิน 0.54 ล้านบาท แสดงไว้เ ป็นเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส้าหรับปี 2559
บริษัทใหญ่
1) บริษัทฯ ได้ท้าสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจ้านวน 1.97 ล้านบาท โดยได้จ่ายช้าระเงินเริ่มแรกจ้านวน 0.53 ล้านบาท
ส่วนที่เ หลือผ่อนช้าระแสดงไว้เ ป็นหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
2) บริษัทฯ มีค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างช้าระ จ้านวนเงิน 3.14 ล้านบาท แสดงไว้เ ป็นเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย มีค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างช้าระ จ้านวนเงิน 0.83 ล้านบาท แสดงไว้เ ป็นเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
6. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

เงินลงทุนในกองทุนเปิด:กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

52,781,801.33

15,002,794.52

27,231,676.27

15,002,794.52

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

45,012,735.38

0.00

45,012,735.38

0.00

20,067,974.42

0.00

20,067,974.42

0.00

0.00

30,744,702.22

0.00

0.00

5,184.54

5,036.70

0.00

0.00

117,867,695.67

45,752,533.44

92,312,386.07

15,002,794.52

0.00

1,489,034.03

0.00

1,489,034.03

117,867,695.67

47,241,567.47

92,312,386.07

16,491,828.55

กองทุนกรุงไทยตราสารหนีร้ ะยะสัน้ พลัส
- Class A
กองทุนเปิดแคช อเบอร์ดีน ครีเ อชั่น
กองทุนเปิดเค หุน้ กู้
รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด
เงินฝากธนาคาร - ประจ้า 6 เดือน
รวม

กองทุนเปิดดังกล่าวลงทุนในตราสารที่มคี วามเสีย่ งต่้า

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)

90 | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
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7. ลู กหนีก้ ารค้าและลู กหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

ลูกหนีก้ ารค้า

88,919,241.07

106,263,491.98

83,661,294.64

104,193,136.57

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

10,302,884.23

8,780,008.44

10,655,257.46

8,450,625.66

99,222,125.30

115,043,500.42

94,316,552.10

112,643,762.23

รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
- ลูกหนีก้ ารค้า

(17,062,210.17) (16,578,074.93) (17,062,210.17) (16,578,074.93)

สุทธิ

82,159,915.13

98,465,425.49

77,254,341.93

96,065,687.30

ลูกหนีก้ ารค้าที่เ รียกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุที่ค้างชาระได้ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

42,526,655.79

62,711,873.99

39,593,777.80

60,641,518.58

27,660,456.45

25,696,963.97

25,502,631.54

25,696,963.97

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,752,052.18

1,338,749.53

1,584,808.65

1,338,749.53

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน

321,730.47

163,624.40

321,730.47

163,624.40

0.00

936,417.67

0.00

936,417.67

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

16,658,346.18

15,415,862.42

16,658,346.18

15,415,862.42

รวม

88,919,241.07

106,263,491.98

83,661,294.64

104,193,136.57

ลูกหนีก้ ารค้าที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนีก้ ารค้าที่เ กินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน

- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน

8. มูล ค่างานบริการที่ยงั ไม่ ได้เรียกเก็บเงิน
งบการเงินรวม (บาท)
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เ รียกเก็บเงิน
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

43,823,552.05

61,744,049.97

44,039,571.18

60,568,183.15

(363,200.00)

0.00

(363,200.00)

0.00

43,460,352.05

61,744,049.97

43,676,371.18

60,568,183.15

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)

99.99 และมีกรรมการ
และผูบ้ ริหารถือหุ้น
ร่วมกัน

งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล

ทางการเกษตรในประเทศ

และต่างประเทศ และประกอบ

80.00 และมีกรรมการและ
ผูบ้ ริหารร่วมกัน

ความปลอดภัยในประเทศพม่า

และประกอบธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

รวม

บริษทั ถือหุ้นร้อยละ

ให้บริการงานวิศวกรรม

ธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั ถือหุ้นร้อยละ

ความสัมพันธ์

ให้บริการงานวิศวกรรม

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ

50,000 USD

10,250,000 บาท

ทุนช้าระแล้ว

80.00

99.99

2560

(ร้อยละ)

0.00

99.99

2559

สัดส่วนเงินลงทุน

11,668,185.00

1,418,800.00

10,249,385.00

2560

ราคาทุน

10,249,385.00

0.00

10,249,385.00

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

19,998,800.00

0.00

19,998,800.00

2560

เงินปันผลรับ

(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ

ติดค้้าประกันหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้้าประกัน (หมายเหตุ 29)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเ งินฝากกับธนาคารแห่งหนึง่ จ้านวน 3.50 ล้านบาท และ 30.31 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ จ้านวน 3.50 ล้านบาท และ 29.88 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล้าดับ

10. เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน

9.3 งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นามาจัดทางบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน จำนวน 1,500 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 USD ในระหว่ำงปีบริษัทย่อยได้รับเงินค่ำหุน้ เพิม่ ทุนแล้วจำนวน 50,000 USD ปัจจุบันบริษัทย่อยยังไม่ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่ำว

9.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติเ ห็นชอบให้เ พิม่ ทุนจดทะเบียนของ Qualitech Myanmar Company Limited จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000 USD เป็น 200,000 USD

ที่ออกและชำระแล้ว

2559

0.00

0.00

0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

9.1 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ Qualitech Myanmar Company Limited จ้านวน 40,000 USD (หุน้ สามัญ 400 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 USD) คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 80 ของทุน

Qualitech Myanmar Company Limited

บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เ นชัน่ แนล จ้ากัด

ชือ่ บริษทั

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ ย
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อาคาร

อาคาร

0.00

0.00

0.00 12,081,934.02

0.00

0.00

0.00 14,924,526.45

ค่าเสือ่ มราคาส้าหรับปี

ค่าเสือ่ มราคาส่วนที่ตัดจ้าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสือ่ มราคาส้าหรับปี

ค่าเสือ่ มราคาส่วนที่ตัดจ้าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.00

1,443,892.24

47,981,180.48 41,927,332.07 15,477,607.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

และอุปกรณ์

สานักงาน

เครื่องใช้

0.00

(7,615,320.49)

33,297,449.45
0.00

(564,747.20)

2,605,105.75

2,519,338.39

(7,436,046.55) (1,256,544.84)

10,393,311.88

(7,447,796.78)

21,298,130.95

(553,292.02)

2,141,583.40

9,808,291.53

2,465,559.24

(7,185,024.99) (1,260,206.53)

19,473,589.59

2,851,311.84

3,131,813.95

52,290,097.85

61,621,397.12

4,397,049.52

4,339,608.68

8,340,825.51 130,569,583.44 12,601,935.62

(90,680.98)

1,080,193.76

7,351,312.73 118,281,018.84 11,396,582.91

(148,764.95)

1,236,371.14

6,263,706.54 104,430,684.67

11,192,137.35 182,859,681.29 16,998,985.14

(96,846.70)

805,857.37

10,483,126.68 179,902,415.96 15,736,191.59

5,662.00

(162,878.24)

1,989,139.55

8,651,203.37 154,220,287.00 13,695,833.04

สานักงาน

เครื่องมือ

งบการเงินรวม (บาท)
ยานพาหนะ

(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

0.00

(318,074.21)

3,104,200.00

(3,343,201.68)

2,060,040.00

(302,640.24)

3,892,586.50

(3,136,689.25)

3,818,754.19

798,938.45 28,925,220.75

355,553.96 30,890,447.37

1,427,745.33 30,325,380.16

0.00

133,490.93

1,294,254.40 29,643,315.22

0.00

3,136.04

1,291,118.36 26,053,368.96

2,226,683.78 59,250,600.91

0.00

576,875.42

1,649,808.36 60,533,762.59

0.00

0.00

358,686.00

1,291,122.36 57,747,636.80

สาธารณูปโภค

งานระบบ

)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ

47,885,000.00 44,769,924.50 15,054,569.63

4,111,924.67

0.00

1,020,854.60

3,091,070.07

0.00

583,583.17

2,507,486.90

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ - ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

2,842,592.43

0.00

1,796,058.00

0.00 10,285,876.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสือ่ มราคาสะสม :

0.00

0.00

47,981,180.48 56,851,858.52 19,589,531.94

0.00

จ้าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

96,180.48

ซื้อเพิม่

47,885,000.00 56,851,858.52 18,145,639.70

516,799.00

0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

0.00

6,578,756.00

2,130,000.00

0.00

250,000.00 23,789,140.53

45,505,000.00 33,062,717.99 11,050,084.70

ที่ดนิ

ส่ วนปรับปรุง เครื่องตกแต่งติดตัง้

โอนระหว่างประเภท

จ้าหน่าย

ซื้อเพิม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ราคาทุน :

11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
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รวม

0.00

(8,682,307.33)

71,972,477.28

(12,132,639.77)

17,895,495.78

(8,452,493.99)

30,951,449.20

(11,672,601.75)

30,835,034.74

0.00 194,648,738.23

0.00 208,048,315.21

0.00 202,301,921.18

0.00

0.00

0.00 183,139,488.19

0.00

0.00

0.00 160,640,532.98

0.00 396,950,659.41

0.00

0.00

0.00 391,187,803.40

(2,652,461.00)

(21,287.19)

0.00

2,673,748.19 327,897,633.45

ก่อสร้าง

งานระหว่าง
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อาคาร

อาคาร

0.00

0.00

0.00 12,081,934.02

0.00

0.00

0.00 14,924,526.45

ค่าเสือ่ มราคาส้าหรับปี

ค่าเสือ่ มราคาส่วนที่ตัดจ้าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสือ่ มราคาส้าหรับปี

ค่าเสือ่ มราคาส่วนที่ตัดจ้าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.00

1,159,747.71

47,981,180.48 41,927,332.07 15,280,124.56

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

และอุปกรณ์

สานักงาน

เครื่องใช้

0.00

(7,475,180.44)

31,985,676.27
0.00

(527,262.44)

2,412,301.26

2,233,451.09

(7,436,046.55) (1,252,644.84)

9,742,099.07

(7,387,686.66)

21,090,922.39

(520,898.13)

1,988,059.49

9,426,666.94

2,342,711.72

(7,185,024.99) (1,259,402.10)

18,983,479.96

2,575,775.79

2,975,855.57

50,488,593.17

59,980,995.62

3,962,106.19

4,064,609.56

8,224,805.26 129,670,178.53 11,977,137.92

(90,680.98)

1,005,951.63

7,309,534.61 117,871,723.56 10,893,828.30

(144,499.51)

1,212,961.43

6,241,072.69 104,168,487.83

10,800,581.05 180,158,771.70 15,939,244.11

(96,846.70)

612,037.57

10,285,390.18 177,852,719.18 14,958,437.86

5,662.00

(148,740.20)

1,881,687.52

8,546,780.86 153,342,223.35 13,073,399.04

สานักงาน

เครื่องมือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ยานพาหนะ

(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

0.00

(318,074.21)

3,104,200.00

(3,043,201.68)

1,471,040.00

(302,640.24)

3,648,445.51

(3,001,675.55)

3,570,263.25

798,938.45 27,139,710.56

355,553.96 29,280,459.94

1,427,745.33 29,540,490.35

0.00

133,490.93

1,294,254.40 28,971,902.65

0.00

3,136.04

1,291,118.36 25,626,097.38

2,226,683.78 56,680,200.91

0.00

576,875.42

1,649,808.36 58,252,362.59

0.00

0.00

358,686.00

1,291,122.36 55,466,236.80

สาธารณูปโภค

งานระบบ

)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ

47,885,000.00 44,769,924.50 15,054,569.63

4,025,262.85

0.00

934,192.78

3,091,070.07

0.00

583,583.17

2,507,486.90

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ - ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

2,842,592.43

0.00

1,796,058.00

0.00 10,285,876.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสือ่ มราคาสะสม :

0.00

0.00

47,981,180.48 56,851,858.52 19,305,387.41

0.00

จ้าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

96,180.48

ซื้อเพิม่

47,885,000.00 56,851,858.52 18,145,639.70

516,799.00

0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

0.00

6,578,756.00

2,130,000.00

0.00

250,000.00 23,789,140.53

45,505,000.00 33,062,717.99 11,050,084.70

ที่ดนิ

ส่ วนปรับปรุง เครื่องตกแต่งติดตัง้

โอนระหว่างประเภท

จ้าหน่าย

ซื้อเพิม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ราคาทุน :

11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
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รวม

0.00

(8,490,544.48)

70,360,447.58

(11,828,739.77)

15,891,431.34

(8,355,724.54)

30,323,166.03

(11,536,783.62)

29,812,682.70

0.00 190,153,761.27

0.00 204,366,968.78

0.00 199,790,146.69

0.00

0.00

0.00 181,514,247.61

0.00

0.00

0.00 159,546,806.12

0.00 389,943,907.96

0.00

0.00

0.00 385,881,216.39

(2,652,461.00)

(21,287.19)

0.00

2,673,748.19 324,011,313.29

ก่อสร้าง

งานระหว่าง
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11.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
11.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ที่ได้มาช่วง

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนสุทธิ

1,094,861.17

(1,094,825.17)

36.00

79,336,481.98

(47,636,926.56)

31,699,555.42

2,151,097.75

(2,151,061.75)

36.00

- ปี 2549 ถึงปีปัจจุบัน

97,576,330.80

(78,787,365.05)

18,788,965.75

รวม

180,158,771.70

(129,670,178.53)

50,488,593.17

ตัดค่าเสือ่ มราคา โดยวิธเี ส้นตรง
- ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
- ปี 2547 ถึงปีปัจจุบัน
ตัดค่าเสือ่ มราคา โดยวิธยี อดลดลงทวีคูณ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546

11.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ที่ได้มาช่วง

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนสุทธิ

1,471,540.39

(1,471,499.39)

41.00

78,145,620.92

(40,701,730.96)

37,443,889.96

3,251,161.75

(3,251,102.75)

59.00

- ปี 2549 ถึงปีปัจจุบัน

94,984,396.12

(72,447,390.46)

22,537,005.66

รวม

177,852,719.18

(117,871,723.56)

59,980,995.62

ตัดค่าเสือ่ มราคา โดยวิธเี ส้นตรง
- ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
- ปี 2547 ถึงปีปัจจุบัน
ตัดค่าเสือ่ มราคา โดยวิธยี อดลดลงทวีคูณ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546

ค่าเสือ่ มราคา ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ้านวนเงิน 18.98 ล้านบาท และ 21.09 ล้านบาท
ตามล้าดับ
11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ราคาทุนจ้านวนเงิน 36.43 ล้านบาท และ 36.42 ล้านบาท
ตามลาดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดจานองไว้เ ป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท
และวงเงินหนังสือค้าประกัน 30 ล้านบาท

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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- 17 12. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560

2559

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ยอดคงเหลือต้นปี

2,994,117.50

2,994,117.50

309,790.00

0.00

3,303,907.50

2,994,117.50

ยอดคงเหลือต้นปี

830,482.13

531,070.66

ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี

334,553.91

299,411.47

1,165,036.04

830,482.13

ยอดคงเหลือต้นปี

2,163,635.37

2,463,046.84

ยอดคงเหลือปลายปี

2,138,871.46

2,163,635.37

เพิม่ ขึ้น
ยอดคงเหลือปลายปี
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม :

ยอดคงเหลือปลายปี
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ - ตามบัญชี

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม (บาท)
บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ก้าไร

ก้าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 21.2)

(หมายเหตุ 21.4)

2560

ลูกหนีก้ ารค้า (ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)

0.00

254,530.70

0.00

254,530.70

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า)

0.00

21,073.95

0.00

21,073.95

0.00

955,957.98

410,636.40

1,366,594.38

0.00

1,231,562.63

410,636.40

1,642,199.03

ประมาณการหนีส้ นิ ส้าหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ก้าไร

2559

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 21.2)

(หมายเหตุ 21.4)

0.00

206,446.70

0.00

206,446.70

0.00
0.00

877,544.18
1,083,990.88

70,154.40
70,154.40

947,698.58
1,154,145.28

ลูกหนีก้ ารค้า (ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)

ก้าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ประมาณการหนีส้ นิ ส้าหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม
14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
ลูกหนีเ้ งินประกันตามสัญญา

2559

4,026,705.80

4,146,214.91

90,036.46

1,747.34

รวม

4,116,742.26

4,147,962.25

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

(3,622,564.07)

(3,622,564.07)

(90,035.92)
404,142.27

(1,746.80)
523,651.38

อื่นๆ

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
สุทธิ
15. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
เจ้าหนีก้ ารค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

8,629,783.52

9,464,576.13

9,087,653.51

16,394,804.92

20,393,931.75

22,828,581.51

17,072,039.69

20,495,278.59

629,240.20

3,964,651.62

542,998.20

3,137,124.32

5,229,979.19
34,882,934.66

5,148,803.74
41,406,613.00

5,092,323.47
31,795,014.87

5,105,227.25
45,132,435.08

เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีค้ ่าซื้อทรัพย์สนิ
อื่น ๆ
รวม

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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- 19 16. หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
16.1 หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าซื้อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

4,565,506.19

6,734,938.53

4,306,719.17

6,142,758.60

(2,384,371.47)

(3,111,848.51)

(2,146,993.15)

(2,778,443.77)

2,181,134.72

3,623,090.02

2,159,726.02

3,364,314.83

หัก ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวที่ถึง
ก้าหนดช้าระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

16.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ถาวรราคาทุนที่อยู่ในระหว่างการจ่ายช้าระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

15,508,000.00

20,366,000.00

14,310,000.00

18,389,000.00

16.3 จ้านวนเงินขั้นต่้าที่ต้องจ่ายส้าหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

ภายใน 1 ปี

2,527,354.00

3,225,251.00

2,283,958.00

2,874,543.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 3 ปี

2,105,771.00

3,522,383.00

2,085,488.00

3,258,704.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี

150,228.00

350,854.00

150,228.00

350,854.00

4,783,353.00

7,098,488.00

4,519,674.00

6,484,101.00

(217,846.81)

(363,549.47)

(212,954.83)

(341,342.40)

4,565,506.19

6,734,938.53

4,306,719.17

6,142,758.60

รวม

2560

2559

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของเจ้าหนีต้ าม
สัญญาเช่าการเงิน

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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17. ประมาณการหนีส้ ินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เ มือ่ เกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ที่ก้าหนดไว้มคี วามเสีย่ งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ความเสีย่ งของ
ช่วงชีวิต ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย และความเสีย่ งจากตลาด (เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)

2560
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

16,027,125.01

2560

10,833,238.01

2559

13,932,646.00

10,791,383.00

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม (บาท)

2560
ณ วันที่ 1 มกราคม

2559

2560

2559

10,833,238.01

15,366,594.01

10,791,383.00

15,150,642.00

0.00

(5,122,000.00)

0.00

(5,122,000.00)

2,460,098.00

1,532,299.00

2,109,884.00

1,636,232.00

2,733,789.00

(943,655.00)

1,031,379.00

(873,491.00)

16,027,125.01

10,833,238.01

13,932,646.00

10,791,383.00

ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ขาดทุน (ก้าไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูใ้ นก้าไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)

2560
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2,034,179.00

1,182,105.75

1,718,009.00

1,286,930.75

425,919.00

350,193.25

391,875.00

349,301.25

2,460,098.00

1,532,299.00

2,109,884.00

1,636,232.00

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

2559
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ิ เพราะ
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูค้ า่ ใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (บาท)

2560
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

977,400.00

83,055.42

977,400.00

83,055.42

1,056,779.00

1,099,050.33

740,609.00

1,203,875.33

425,919.00

350,193.25

391,875.00

349,301.25

2,460,098.00

1,532,299.00

2,109,884.00

1,636,232.00

ขาดทุน(ก้าไร)จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

ณ วันที่ 1 มกราคม

(374,992.00)

568,663.00

(267,879.42)

605,611.58

รับรูร้ ะหว่างปี

2,733,789.00

(943,655.00)

1,031,379.00

(873,491.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,358,797.00

(374,992.00)

763,499.58

(267,879.42)

รวมอยู่ ในก้าไรสะสม

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธถี ัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2560

2559

2560

2559

อัตราคิดลด

2.88

2.86

2.88

2.86

อัตราการขึ้นเงินเดือน

6.60

6.10

6.60

6.10

ข้อสมมติเ กี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เ ผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
(“TMO08”)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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การวิเ คราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เ กี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจ
เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่ก้าหนดไว้ เป็นจ้านวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

(1,029,654.00)

1,145,061.00

(1,017,053.00)

1,130,505.00

1,071,443.00

(977,285.00)

1,057,964.00

(965,404.00)

(7,299.00)

7,303.00

(7,238.00)

7,242.00

(1,013,944.00)

1,169,446.00

(995,252.00)

1,146,641.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตรามรณะ
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

แม้ว่าการวิเ คราะห์นไี้ ม่ได้ค้านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ
18. ทุนเรือนหุ้น
สาหรับปี 2560
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ้าปี 2560 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติเ ห็นชอบ ดังนี้
1) ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานบริษัทและ
บริษัทย่อย (ESOP-W2) จานวน 4.90 ล้านหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อัตราในการใช้สทิ ธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ
1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 7.30 บาท ใช้สทิ ธิภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (ปีที่ 1 ใช้สทิ ธิได้ไม่เ กิน
ร้อยละ 20 ต่อปี ปีที่ 2 ใช้สทิ ธิได้ไม่เ กินร้อยละ 70 ต่อปี ส่วนปีที่ 3 ใช้สทิ ธิในส่วนที่เ หลือ) กาหนดให้ใช้สทิ ธิ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคมและกันยายน โดยใช้สทิ ธิครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2561 และใช้สทิ ธิครั้งสุดท้าย
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 และเมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญ
ดังกล่าวแล้ว
2) เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิจากการออกใบส้าคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญ (ESOP-W2)
จากทุนจดทะเบียนเดิม 98.57 ล้านบาท เป็น 103.47 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ้านวน 4.90
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุน้ มีมติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากเดิม 99 ล้านบาท เป็น 98.57 ล้านบาท โดยตัดหุน้ สามัญที่ยังมิได้จาหน่าย จานวน 0.43 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
19. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีไว้เ ป็นสารองตามกฏหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของก้าไรสุทธิประจ้าปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส้ารองตามกฎหมายนีจ้ ะมียอดไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนส้ารองตามกฎหมายนีไ้ ม่อาจน้าไปจ่ายเงินปันผลได้
20. เงินปันผลจ่าย
สาหรับปี 2560
บริษัทใหญ่
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ้าปี 2560 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลจากก้าไรปี 2559
ให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมจ้านวนเงิน 24.64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
อัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมจ้านวน เงิน 9.86 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องจ่ายในครั้งนี้ อัตราหุน้ ละ 0.15 บาท จ้านวน 98.57
ล้านหุน้ รวมจ้านวนเงิน 14.78 ล้านบาท โดยบริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลก้าไรส้าหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมจ้านวนเงิน 4.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
บริษัทย่อย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลก้าไรจากการด้าเนินงาน ให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 100 บาท รวมจ้านวนเงิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(

นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ

)
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สาหรับปี 2559
บริษัทใหญ่
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2559 เมือ่ วันที่ 21 เมษำยน 2559 มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกกำไร ปี 2558
ให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท รวมจานวนเงิน 64.07 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
อัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมจานวนเงิน 24.64 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องจ่ายในครั้งนี้ อัตราหุน้ ละ 0.40 บาท จานวน 98.57
ล้านหุน้ รวมจานวนเงิน 39.43 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลกาไรสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมจานวนเงิน 9.86 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

21. ภาษีเงินได้
21.1 การค้านวณภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบัน
ส้าหรับปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยค้านวณภาษีเ งินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากก้าไร(ขาดทุน) ก่อน
หักภาษีเ งินได้สา้ หรับปี บวกกลับด้วยส้ารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค้านวณ
ภาษีเ งินได้ (ถ้ามี) ยกเว้นก้าไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
21.2 ภาษีเ งินได้ที่รับรู้ในก้าไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

4,995,469.04

4,924,325.84

2,527,963.68

1,812,592.61

(1,231,562.63)

0.00

(1,083,990.88)

0.00

3,763,906.41

4,924,325.84

1,443,972.80

1,812,592.61

ภาษีเงินได้ข องงวดปัจจุบัน
ส้าหรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวมภาษีเ งินได้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
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นายสุเ มธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรีพณ
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21.3 การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม (บาท)

ก้าไรก่อนภาษีเ งินได้
อัตราภาษีเ งินได้ร้อยละ
ภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เ พิม่ ทางภาษี

2560

2559

2560

2559

29,853,087.86

49,965,794.79

39,881,844.53

33,789,877.08

20

20

20

20

5,970,617.57

9,993,158.95

7,976,368.90

6,757,975.42

(54,291.20)

1,087,181.68

(47,925.00)

1,086,368.88

(416,421.00)

(1,780,172.63)

(416,421.00)

(1,678,710.37)

0.00

0.00

(3,999,760.00)

0.00

(2,068,290.10)

(4,353,041.31)

(2,068,290.10)

(4,353,041.32)

0.00

162,380.40

0.00

0.00

332,291.14

(185,181.25)

0.00

0.00

3,763,906.41

4,924,325.84

1,443,972.80

1,812,592.61

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ก้าไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ยกเลิกสิทธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุน
ก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับปีในบริษัทย่อย
รวมภาษีเ งินได้
อัตราภาษีเ งินได้ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

13

10

4

5

21.4 ภาษีเ งินได้ที่รับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

(ก้าไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่ก้าหนดไว้
ก่อนภาษีเ งินได้

2,733,789.00

0.00

1,031,379.00

0.00

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

(410,636.40)

0.00

(70,154.40)

0.00

สุทธิจากภาษีเ งินได้

2,323,152.60

0.00

961,224.60

0.00

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ้านาจ
(
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22. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนหนึง่ ในสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคล
และกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน รายการที่เ กี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้
22.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ

ลั กษณะความสั มพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกาหนดราคา

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
นายสุเ มธ เตชาชัยนิรนั ดร์

กรรมการและผูถ้ อื หุ้นบริษทั

การค้าประกัน

ไม่คดิ ค่าธรรมเนียมบริการ

นางสาวญาณกร รัตคาม

บุตรของกรรมการและ

ค่าเช่าสถานที่

ราคาตามทีต่ กลงกัน

ผูถ้ อื หุ้นบริษทั

ปฏิบตั งิ าน

บริษทั คิวแอลที อินเตอร์

บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99

รายได้ - ค่าจ้างงาน

ใกล้เ คียงกับราคาตลาด

เนชัน่ แนล จากัด

และมีกรรมการและผูบ้ ริหาร

รายได้ - ค่าเช่า

ราคาตามทีต่ กลงกัน

ถือหุ้นร่วมกัน

รายได้ - ค่าบริหาร

ราคาตามทีต่ กลงกัน

บริษทั ย่อย

จัดการ

Qualitech Myanmar Company
Limited

บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 80

ค่าจ้างงาน

ราคาตามทีต่ กลงกัน

ค่าวัสดุ

ราคาตามทีต่ กลงกัน

รายได้ - ค่าจ้างงาน

ใกล้เ คียงกับราคาตลาด

และมีกรรมการและผูบ้ ริหาร
ร่วมกัน

22.2 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ กับบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เ นชั่นแนล จ้ากัด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

0.00

0.00

72,893.00

54,688.00

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เ รียกเก็บเงิน

0.00

0.00

530,691.59

37,383.18

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น

0.00

0.00

2,564,280.31

7,632,550.54

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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งบการเงินรวม (บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

Qualitech Myanmar Company Limited
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เ รียกเก็บเงิน

0.00

0.00

648,800.00

0.00

0.00

44,000.00

0.00

0.00

นางสาวญาณกร รัตคาม
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น

22.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เ นชั่นแนล จ้ากัด
รายได้อื่น - ค่าเช่า

0.00

0.00

238,323.37

172,396.26

รายได้อื่น - ค่าบริหารจัดการ

0.00

0.00

724,299.08

448,598.16

ต้นทุนการให้บริการ - ค่าจ้างงาน

0.00

0.00

8,763,234.15

24,155,083.21

ต้นทุนการให้บริการ - ค่าวัสดุ

0.00

0.00

1,515,264.00

2,624,646.00

0.00

0.00

648,800.00

0.00

280,210.47

40,000.00

0.00

0.00

Qualitech Myanmar Company Limited
รายได้ - ค่าจ้างงาน
นางสาวญาณกร รัตคาม
ต้นทุนการให้บริการ - ค่าเช่าสถานที่
ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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23. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ น้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด
โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เ กี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร
24. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร
และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งระดับบริหาร
สีร่ ายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งด้ารงต้าแหน่งเทียบเท่าผู้ด้ารงต้าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บางส่วน ได้แสดงรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ
25. ค่าใช้ จ่ายตามลั กษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สา้ คัญ ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

2560
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

228,694,269.37 223,303,065.17

2560

2559

205,567,573.52

214,981,957.18

ค่าเสือ่ มราคา

30,835,034.94

30,951,449.20

29,812,682.70

30,323,166.03

วัสดุใช้ไป

31,132,962.31

28,974,120.90

24,454,922.68

28,752,210.22

ค่าจ้างผู้รับเหมา

32,752,005.76

38,578,720.03

40,699,614.51

55,508,853.24

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั

13,777,457.97

14,061,492.46

10,856,716.69

12,849,018.06

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานักงาน

10,119,463.75

8,989,552.34

9,398,136.12

8,739,410.44

ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษา

3,719,181.07

3,722,166.59

3,354,238.25

3,577,706.72

ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

4,435,558.45

3,898,595.00

4,322,835.98

3,590,033.96

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,298,100.00

2,648,300.00

2,298,100.00

2,648,300.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

24,123,150.68

28,602,025.55

21,142,254.66

26,352,025.55

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 29 26. สิ ทธิและประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน

26.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 รวม 6 ฉบับ ในงานให้บริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือ้ โลหะและบริการตรวจสอบต่าง ๆ โดย
ฉบับที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2548 ฉบับที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ฉบับที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 ฉบับที่ 4 วันที่ 4
มีนาคม 2556 ฉบับที่ 5 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และฉบับที่ 6 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งสิทธิพเิ ศษที่สา้ คัญที่ได้รับมีดังนี้
26.1.1 ยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
26.1.2 ยกเว้นภาษีเ งินได้นติ ิบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก้าหนดเวลา 8 ปี นับแต่
วันที่เ ริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้
สามารถน้าผลขาดทุนประจ้าปีที่เ กิดขึ้นไปหักออกจากก้าไรสุทธิที่เ กิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ภายใน
ก้าหนดเวลาไม่เ กิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว
26.1.3 ผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้ ส้าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นติ ิบุคคล
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
26.2 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทย่อยได้ท้าหนังสือขอยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1737(1)/2557 เนือ่ งจากงานให้บริการ
ของบริษัท ไม่สอดคล้องกับที่แจ้งขอสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
26.3 ผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส้าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามสิทธิประโยชน์ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริมการลงทุน
2560

2559

ส่ วนที่ไม่ ได้รับการส่ งเสริมการลงทุน
2560

2559

2560

2559

425,507,180.50

445,775,302.81

รายได้จากการให้บริการ

250,024,364.21

ต้นทุนการให้บริการ

(197,392,159.88) (228,001,795.74) (127,151,263.57) (95,805,674.85) (324,543,423.45) (323,807,470.59)

กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

52,632,204.33

76,794,270.66

48,331,552.72

45,173,561.56

100,963,757.05

121,967,832.22

1,494.96

0.00

3,394,802.83

3,294,844.90

3,396,297.79

3,294,844.90

(43,973,702.44)

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

304,796,066.40 175,482,816.29 140,979,236.41

รวม

(52,392,967.77) (29,881,458.88) (22,241,224.50) (73,855,161.32) (74,634,192.27)

(396,234.69)

(461,314.55)

(255,570.97)

(201,375.51)

(651,805.66)

(662,690.06)

8,263,762.16

23,939,988.34

21,589,325.70

26,025,806.45

29,853,087.86

49,965,794.79

0.00

0.00

(3,763,906.41) (4,924,325.84)

(3,763,906.41)

(4,924,325.84)

8,263,762.16

23,939,988.34

17,825,419.29

26,089,181.45

45,041,468.95

กาไรสาหรับปีจากการ
ดาเนินงานต่อเนือ่ ง

21,101,480.61
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27. ส่วนงานดาเนินงาน
27.1 ข้อมูลส่วนงานด้าเนินงานที่น้าเสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มอี ้านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด้าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่้าเสมอ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มอี ้านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด้าเนินงานของบริษัทฯ คือ
ประธานกรรมการบริหาร
27.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด้าเนินงานในส่วนงานหลักคือ การให้บริการทดสอบโดยไม่ท้าลาย และการให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ส้าหรับความปลอดภัยในการใช้งานของงานเชื่อมโลหะ งานโลหะและอุปกรณ์
ที่สา้ คัญและด้าเนินธุรกิจส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

แต่เ นือ่ งจากส่วนงานใน

ต่างประเทศมีรายได้จากการให้บริการไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จึงไม่ได้น้าเสนอข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
27.3 รายได้แยกตามลักษณะการให้บริการ มีดังนี้
งบการเงินรวม (ล้ านบาท)
2560

2559

การทดสอบโดยไม่ท้าลาย

146.45

175.95

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

279.05

269.82

28. การเปิดเผยข้ อมูล เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
1) นโยบายการบัญชี
รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สา้ คัญ วิธกี ารที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทางการเงินแต่ละประเภท ได้เ ปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4.10
2) ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สญั ญาไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งนี้ โดยการพิจารณาฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าและเรียกเก็บเงินตามส่วนของงานที่ท้าเสร็จ

ส้าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสีย่ ง
ที่เ กิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
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3) ความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนือ่ งจากมีหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
4) ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น เงินลงทุนระยะยาว และเงินฝากธนาคารติดภาระ
ค้้าประกัน หนีส้ นิ ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน มีมลู ค่าใกล้เ คียงกับมูลค่ายุติธรรม

29. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
29.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/สัญญาจ้างกับผู้ขายหลายราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 จ้านวนเงิน 8.23 ล้านบาท และ 12.70 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ้านวนเงิน 8.23 ล้านบาท
และ 15.23 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล้าดับ
29.2 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารส้านักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ้านวนเงิน 0.22
ล้านบาท และ 0.48 ล้านบาท ตามล้าดับ
29.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ ออกหนังสือ
ค้้าประกันผลงานให้แก่ลูกค้าบางรายของบริษัท และค้้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 จ้านวนเงิน 14.15 ล้านบาท และ 27.66 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ้านวนเงิน
14.15 ล้านบาท และ 27.25 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล้าดับ หนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว
ค้้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 10)
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