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ส่วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

ที่ตั้งสานักสาขา

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
99 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 95.09 ล้านบาท
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Testing) และ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร 0-3869-2028
เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 6
โทรสาร 0-3829-7305
0107550000220
www.qualitechplc.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสานักงานย่อยอีก 4 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. เลขที่ 302/4 ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 9 ถนนบายพาสแหลมฉบัง ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
4. เลขที่ 188/122 ถนนสุขุมวิท ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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2. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการเรียกชาระเงินจากผู้รับเหมา
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO
โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 50% ซึ่งไม่มีปัญหาการชาระเงิน อาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบ
หรือระบบของเอกสารบ้าง ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า
40% ซึ่งปกติโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลั่นน้ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่
หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ดาเนินโครงการ โดยบริษัทควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถดาเนินโครงการได้สาเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้หรือได้รับชาระจากเจ้าของโครงการล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตไว้โดยการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการที่จะ
ดาเนินการ รวมทั้งพิจารณาประวัติการชาระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส หากมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดชาระหนี้ บริษัทอาจขอให้ผู้รับเหมาจัดทาหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจาก
ผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง หรือบริษัทฯ อาจงดการให้บริการชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เก่าได้รับการชาระ หรือ
ดาเนินการวิธีอื่นๆแล้วแต่ความเหมาะสม
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นงานให้บริการที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านในงานตรวจสอบและงานวิศวกรรม
บริการ จึงจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นยา เนื่องจากว่า หาก
มีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนามาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากบริษัทฯ สูญ เสียบุคลากรหรือมี
บุคลากรที่มีความสามารถที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกาหนดแผนให้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน ทาการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น บริษัท
ฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทาให้บุคลากรที่เข้าใหม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปได้อย่างสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอสาหรับการให้บริการ และมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงาน ให้ทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวข้อง และอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษา
บุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้
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3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สาหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์
หรือจุดบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่
ในสภาพที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อภาระในการรับประกันต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม สาหรับการให้บริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใช้
งานของชิ้นงานที่ตรวจสอบโดยการอ้างอิงจากผลการทดสอบโดยไม่ทาลาย ทาให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ชิ้นงานที่บริษัทฯ ให้
การรับรองเกิดความเสียหายโดยมีหลักฐานว่าบริษัทฯ มีการประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบสาหรับ
ความเสียหายดังกล่าว
บริษัทฯ ได้จัดทาประกันภัยบุคคลที่ 3 สาหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ การ
ให้บ ริการตรวจสอบและการรับรองแต่ละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุ คลากรที่เชี่ยวชาญดาเนินการด้วยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายอย่างสม่าเสมอในด้าน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจาก
ลูกค้าแต่อย่างใด ทาให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากการรับรองผลงานดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได้
4. ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการให้บริการทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท
ข้ามชาติเข้ามานาเสนอบริการตรวจสอบโดยไม่ทาลายให้กับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทข้ามชาติ
เหล่านี้ จะให้บริการทางด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทสัญชาติไทย
ผู้บริหารมีความเห็นว่าการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติจะให้ประโยชน์ในแง่ของการทาให้เทคโนโลยี Advanced NDT เป็นที่รู้จัก
และใช้งานแพร่หลายมากกว่าปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้าน Advanced NDT เพือ่ ให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวจากพันธมิตร
เพื่อการเตรียมตัวสาหรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 พัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ปี 2534
 เริ่มก่อตัง้ บริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งสานักงานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
 ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ปี 2535
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ามัน จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
1. โครงการ Fuel Pipeline Transportation / FPT Project ท่อขนาด 14” ความยาว 76 ก.ม. จากโรง
กลั่นน้ามันบางจากถึงบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอน
เมือง
2. โครงการ Thai Petroleum Pipeline / THAPP Project ท่อขนาด 18” ความยาว 86 ก.ม. จากคลัง
น้ามันอาเภอลาลูกกา ถึงคลังน้ามันจังหวัดสระบุรี
ปี 2536
 ผู้บริหารบริษัทฯ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดั การและนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการ
ผู้จัดการ ได้รับใบรับรองจาก The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) เป็น
ผู้ชานาญการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย ระดับ 3 (Level III)
ปี 2537
 ผู้บริหารได้พิจารณาถึงลักษณะงาน ลูกค้าทัว่ ไปและลูกค้าหลักที่เป็นพันธมิตร ว่าส่วนใหญ่มีสถาน
ประกอบการในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ มาจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคียง จึงจัดตัง้ สานักงานย่อยที่อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
และย้ายพนักงานส่วนหนึ่งมาประจาการ
ปี 2538
 จัดตัง้ สานักงานย่อยที่อาเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
 รับงานจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซ จังหวัดระยอง
ปี 2542
 บริษัทรับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ก่อสร้างโดยบริษัท Saipem Asia Sdn Bhd.
ปี 2543
 รับงานของบริษัท ยูโนแคล (ไทยแลนด์) จากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสารวจ
และผลิต จากัด) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ บนแท่งขุดเจาะ (Platform)
ในอ่าวไทย
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ปี 2544
 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิม่ ขึ้น บริษัทฯ จึง
ตัดสินใจย้ายสานักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่อาเภอบ้านบึง โดยสร้างอาคารสานักงานขยายจาก
สานักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทางานของพนักงาน
(ปัจจุบันเป็นสานักงานสาขา)
 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 0031/44 จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล
ปี 2545
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ
ที่กาหนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุกา๊ ซ LPG ประเภทที่ 1 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท
ปี 2547
 งานบริการในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสร้างสานักงานสาขาที่อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซทรานส์ไทย-มาเลเชีย (Trans-Thailand-Malaysia Pipeline and Gas Separation Plant Project)
ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd.
ปี 2548
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซเส้นที่สาม (Third Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific
(Thailand) Co., Ltd.
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพิม่ ในโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia
Pacific (Thailand) Co., Ltd.
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการวังน้อยแก่งคอย ก่อสร้างโดย CPP-TRC Joint Venture.
 รับงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและ
อุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี 2549
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้ง
ปี 2550
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการสานักงานระยองพื้นที่เพิม่ เป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปลี่ยน
สานักงานจังหวัดระยอง เป็นสานักงานใหญ่ของบริษัทและให้สานักงานบ้านบึงเป็นสานักงานสาขา
 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
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 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn
Bhd. (PAC) ในการให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายทีใ่ ช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ด้วย
วิธี Acoustic Emission
 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สาหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai
Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกล้า เป็นรายแรก
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
ปี 2551
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (Bureau
Veritas Certification) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองด้านการตรวจสอบและตรวจ
ประเมินตามข้อกาหนดและมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันชั้นนาทัง้ ในและต่างประเทศทัว่ โลก เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2551
ปี 2552
 บริษัทได้นาหุ้นสามัญเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
ปี 2553
 ในเดือนกันยายน บริษัทได้เริ่มทาการก่อสร้าง อาคารสานักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น สานักงานระยอง เพื่อรองรับ
การขยายตัวในการให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม สาหรับพนักงานและบุคคลภายนอก
 ปรับโครงสร้างองค์กร โดยเพิม่ หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และพัฒนาธุรกิจและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปี 2554
 ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จานวน 2 บริษัทคือ
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศกรรมความ
ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2555
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซเส้นที่สี่ (Fourth Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดย บริษัท Punj Lloyd Limited
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3.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering
service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธกี ารค้นหารอยบกพร่องหรือ
ความผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไม่ทาให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิน้ งานนั้นๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการที่ต่อเนือ่ งหรือต่อยอดจาก
การทดสอบโดยไม่ทาลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทาลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และ
ประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆมี
สภาพเหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย
สาหรับถังบรรจุกา๊ ซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อน้า และแทงค์ติดตรึง เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
พลังงาน เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุกา๊ ซ โรงงานผลิตและติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถงั เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น หม้อน้า เครน ถัง LPG
ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น
ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ทาลาย และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มีความ
แตกต่างกันคือ ลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทาลาย ประมาณร้อยละ 90 จัดอยูใ่ นกลุ่มผู้รับเหมาโครงการ ซึง่ บริษัทฯ จะ
ให้บริการรับเหมาช่วงสาหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ
70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจาปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย
3.3 โครงสร้างรายได้
ลักษณะงาน

ปี 2553

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2555

ปี 2554

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

การทดสอบโดยไม่ทาลาย

135.68

48.67

177.94

49.78

221.66

54.60

การตรวจสอบและรับรอง

141.28

50.68

175.19

49.02

180.28

44.41

รายได้อื่นๆ

1.82

0.65

4.29

1.20

4.04

0.99

รวมรายได้

278.78

100.00

357.42

100.00

405.97

100.00
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริ ษั ท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบและทดสอบวั ส ดุ ท างวิ ศ วกรรม (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการตรวจสอบ
คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆจะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต จน
ส่งผลให้กระบวนการต้องหยุดชะงัก การให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Test) และการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซและระบบท่อ LPG และ NGV
4.1.1 ประเภทการให้บริการ
(1)
การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Test: NDT)
การทดสอบโดยไม่ทาลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน รอยเชื่อมของชิ้นงาน โดยที่
ไม่ต้องทาลายชิ้นงานเพื่อการทดสอบ ไม่ทาให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ กล่าวคือเป็นการตรวจสอบ
คุณ สมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง ความร้อ น รังสี คลื่นเสียง ไฟฟ้า หรือ แม่เหล็กของวัสดุ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผิดปกติของ
โครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่ การวัดคุณ สมบัติเหล่านี้จะสามารถประเมินความผิดปกติข องโครงสร้างภายในหรือ รอย
บกพร่องที่มีอยู่ได้โดยไม่ทาให้วัสดุเกิดความเสียหาย การทดสอบโดยไม่ทาลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีต้นทุนการผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตามสั่ง นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้าง
ทั่วไป ทั้งก่อนการใช้งาน (Pre-Service) ระหว่างการใช้งาน (On service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อ
ประเมินอายุการใช้งาน
ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ทาลาย
 ชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหายใดๆ หลังการทดสอบแล้วสามารถนาชิ้นงานกลับมาใช้ได้ตามปกติ





ตรวจสอบในขณะใช้งานได้
การตรวจสอบชิ้นงานตามระยะเวลาการใช้งาน จะทาให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพชิ้นงานหลังผ่านการใช้งานแล้ว
อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถออกงานภาคสนามได้
สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ทาลายตรวจสอบงานเชื่อมแบบต่างๆ และ
เลือกใช้วิธีการเชื่อมที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน เป็นต้น
 ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทดสอบโดยไม่ทาลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การทดสอบโดยไม่ทาลายแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เช่นการทดสอบโดยการใช้รังสี และอนุภาคแม่เหล็ก เป็นต้น
ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมายาวนาน ยังคงได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบัน
2) การทดสอบโดยไม่ทาลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่
มีความหลากหลายและซับ ซ้อ นมากขึ้น มีข้อ ดีคือ ใช้บุ คลากรน้อ ย ระยะเวลาในการทดสอบน้อ ยกว่า รวดเร็วกว่า
นอกจากนี้ยังสามารถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่า และในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้ธุรกิจต้องมี
การปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ในการทดสอบที่ซับซ้อนและมีข้อ จากัดในแบบที่การ
ทดสอบแบบดั้งเดิมไม่สามารถทาได้ เช่น การตรวจสอบท่อส่งก๊าซที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ เป็นต้น
บริษัทฯ เริ่มต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายแบบดั้งเดิมและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดย
ในปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมทั้งหมด คือ
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ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Conventional NDT
Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี
เป็นการตรวจหารอยตาหนิภายในวัสดุ โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีและใช้แผ่นฟิล์ม
บันทึกข้อมูล เหมาะสาหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยู่ลึกเข้าไปตามแนวรังสี
Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก
เป็นการวัดรอยบกพร่องบริเวณผิววัสดุโดยการใช้การเหนี่ยวนาจากสนามแม่เหล็กจาก
ไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ
Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
เป็นการใช้การฉีดสีลงบนพื้นผิววัสดุและทาความสะอาดสีบนผิววัสดุเพื่อตรวจสอบดู
รอยแตกของผิววัสดุด้วยตาเปล่า หรือภายใต้แสง Black Light
Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง
เป็นการตรวจสอบโดยการใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความหนาและค้นหาจุดบกพร่องที่
เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุ
Hardness Test: การทดสอบความแข็ง
เป็นการทดสอบความแข็งของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร ซึ่งมีประโยชน์
ในการนามาออกแบบภาชนะรับแรงดันต่างๆ
Positive Material Identification Test:การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี
เป็นการตรวจสอบเพื่อบอกชนิดส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุซึ่งมีความจาเป็นของ
โลหะในงานอุตสาหกรรม
Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสญ
ุ ญากาศ
เป็นการตรวจสอบรอยรั่วของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคความแตกต่างของความดัน
ภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ์
Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว
เป็นการตรวจสอบเพื่อหารอยที่เคลือบไม่เรียบร้อยซึ่งจะทาให้ความชื้นหรือน้าซึมผ่าน
ได้
Advanced NDT
Acoustic Emission Test:การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอะคูสติก
เป็นการตรวจสอบหารอยรั่วหรือการเป็นสนิมของอุปกรณ์
Eddy Current:การตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน
เป็นการตรวจคัดแยกความสมบูรณ์ของท่อสเตนเลส และอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็กคาร์บอน
Remote Field Eddy Current:
เป็นการตรวจคัดแยกความสมบูรณ์ของท่อเหล็กคาร์บอน
Magnetic Flux Leakage:
เป็นการตรวจคัดแยกความสมบูรณ์ของท่อเหล็กคาร์บอนที่มีครีบระบายความร้อน
Internal Rotating Immersion System:
เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ของท่อขนาดเล็กที่ทาจากโลหะต่างๆจากภายใน
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การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่นในโรงกลั่นน้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบความ
บาง (Thinning) และการสึกกร่อน
การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่นในโรงกลั่นน้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น
การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่นในโรงกลั่นน้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น
การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่นในโรงกลั่นน้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น และงานวัดความหนาทุก
ชนิด
การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่นในโรงกลั่นน้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น
ตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะ

ตรวจสอบรอยรั่วตามแนวเชื่อม และบริเวณของพื้นถัง
บรรจุน้ามัน หรือชิ้นงานที่เข้าถึงได้เพียงด้านเดียว
ตรวจความสมบูรณ์ของการเคลือบวัสดุที่ไม่เป็นตัวนาที่
เคลือบบนวัสดุโลหะที่เป็นตัวนาไฟฟ้า

ถังเก็บผลิตภัณฑ์ แนวเชื่อมในถัง (Aboveground
storage tank, Pressure Vessel) และตรวจหารอยรั่ว
ของวาวล์
ภาชนะผลัดความร้อน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ภาชนะผลัดความร้อน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ภาชนะผลัดความร้อน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ภาชนะผลัดความร้อน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

บริษัทฯให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายชิ้นงานต่างๆตามที่ลูกค้ากาหนด โดย NDT ซึ่งใช้สาหรับทดสอบความสมบูรณ์ของการ
ติดตั้งหรือการเชื่อมวัสดุ มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น
การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะน้ามัน โรงงานไฟฟ้า เป็นต้น
ลักษณะลูกค้าของบริษั ท ฯส่วนใหญ่ เป็นผู้รับเหมาที่ต้อ งการให้บริษัทตรวจสอบคุณ ภาพของงานแต่ละงาน และมีลูกค้า
บางส่วนที่เป็นเจ้าของโครงการโดยตรงที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา จัดทาสัญญาระยะยาว
บริษัทฯมีการจัดทาประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายสาหรับการให้บริการของพนักงาน คุณ ภาพมาตรฐานการ
ตรวจสอบ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความปลอดภัย ฯลฯ และนาข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ ทาให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการติดต่องานจากลูกค้ารายใหม่ๆอยู่เสมอ
การทดสอบแบบไม่ทาลายนี้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ เช่น
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สาหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์หรือบกพร่องของชิ้นงานตามผล
การตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น แต่มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน
หรือไม่
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย
การทดสอบโดยไม่ทาลายนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดคือการป้องกันมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆเกิดความเสียหาย
อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการ
ทางานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็น
ต้น ดังนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ทาลายจึงถูกควบคุมโดยมาตรฐานที่กาหนดโดยสมาคมหรือ องค์กร
ระดับประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละสมาคมจะกาหนดวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทาลายแต่ละประเภทขึ้นมาเป็นมาตรฐานของตนเอง ตัวอย่าง
องค์กรหรือสถาบันวิชาชีพสาคัญในต่างประเทศที่มีการกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทาลายมีดังต่อไปนี้
 American Society of Nondestructive Testing (ASNT)
 American Petroleum Institute (API)
 Certified Welding Inspector (CWI)
 American Welding Society (AWS)
 Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED)
 Certified Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP)
นอกเหนื อ จากมาตรฐานในการทดสอบแล้ ว สมาคมเหล่านี้ ยังมี การก าหนดระดับ ทั กษะของบุ คลากรผู้ต รวจสอบ โดย
บุคลากรจะต้องได้รับการอบรม ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขั้นที่กาหนดไว้จึงจะสามารถทาการ
ทดสอบตามมาตรฐานได้ เช่นบุคลากรที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมีทั้งหมด 3 ระดับ บุคลากรที่
ผ่านการทดสอบในระดับที่ 1 จะสามารถทาการทดสอบและบันทึกผลได้ตามวิธีการที่กาหนด สาหรับระดับที่ 2 บุคลากรมีอานาจในการ
ตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ส่วนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบในระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จะมีอานาจใน
การเลือกวิธีการทดสอบ สามารถจัดการฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรองให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้
บริษัทฯมีจานวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 209 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการรับรองระดับ 1 จานวน 23 คน ระดับ 2
จานวน 182 คน และระดับ 3 จานวน 4 คน (เป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน) บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องเพื่อรองรับการ
หมุนเวียนของพนักงานและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการรับรองมี
จานวนพอเพียงและมีการหมุนเวียนอย่างสมดุล
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(2)
การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification)
การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ทาลาย ซึ่งทา
โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทาลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพร้อมทั้งออก
รายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้ นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่ การ
ตรวจสอบสามารถทาได้ทั้งการตรวจสอบรับรองชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน โดยดาเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ที่โรงงานผู้ผลิต หรือใน
ระหว่างการติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน รวมทั้งดาเนินงานภายหลังการใช้งาน เช่นการตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจาปีสาหรับถังบรรจุ
ก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทั้งระบบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service) เป็นต้น ลูกค้าหลักสาหรับบริการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ลูกค้าที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG NGV ถังบรรจุน้ามัน ถังบรรจุสารเคมี
เป็นต้น) หม้อไอน้า ภาชนะความดันประเภทต่างๆ และอื่นๆ
2. ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงกลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี แท่นขุด
เจาะน้ามัน ที่ต้องการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโรงงานตามมาตรฐานการผลิตและการซ่อมบารุง
การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีข้อดีที่สาคัญคือมีความแน่นอนของรายได้สูง ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบ
ประจาปีอย่างต่อเนื่องโดยจัดทาเป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด เป็นต้น นอกจากนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตสูง สาเหตุหลักจาก
การขยายตัวของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจาเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของถังบรรจุ ทั้งถังติดตรึงและถังที่ใ ช้ในการ
ขนส่ง และอื่นๆตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทฯมีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้
 ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว คลอรีน
เหลว เป็นต้น
 ถังก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อจัดทาประวัติ และรับรองคุณภาพ
แท็งก์ขนส่งตามข้อกาหนดของสานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ามัน
 หม้อไอน้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้าแบบท่อน้า (Water Tube Boiler)
 ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งกับที่ (Crane and Lifting Equipment)
 การตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Welding / Welder Qualification Test)
 ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีการให้บริการเฉพาะดังต่อไปนี้
o ทดสอบครบวาระ (ณ คลังก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานีที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงแรม โรงง าน สถานี
บริการ ปั้มก๊าซ และทดสอบรถขนส่งก๊าซทางบก)
o ทดสอบจัดทาประวัติถังที่มีประวัติเดิมแต่ขาดอายุการใช้งาน
o ทดสอบเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ
o ทดสอบต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
o ทดสอบเพื่อการโอนใบอนุญาต เปลี่ยนตัวแทนค้าต่าง แก้ไขระบบท่อ
o ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
o ทดสอบถังก๊าซหุงต้ม (Cylinder)
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o งานจัดทาแบบก่อสร้าง แบบติดตั้ง รายการคานวณ เอกสารอื่นๆ รวมทั้ง บริการติดต่อประสานงานและให้
คาปรึกษายื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพเกี่ยวเนื่อ งโดยตรงกับการบั งคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภั ยของวัสดุอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตราย ดังนั้นบริษัทฯจึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด
ทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว บริษัท ฯยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆที่มีความสาคัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปลี่ยนแปลง ความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน
และนามาประมวลผล ตัวอย่างเช่น ประมวลผลให้ลูกค้าทราบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ชิ้นงานที่ตรวจสอบมีความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพี ยงใด และประเมินได้ว่าหากชิ้นงานมีการเสื่อมสภาพในอัตราเดิม ชิ้นงานนั้นๆจะสามารถใช้งานอย่าง
ปลอดภัย ได้อีกนานเท่าใด ซึ่งข้อ มู ลเหล่านี้เป็น ประโยชน์อ ย่างมากส าหรับ ลูกค้ า เช่ น ท าให้สามารถจัดล าดั บความสาคัญ ในการ
บารุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น สามารถวางแผนการซ่อมบารุงประจาปีได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพ เป็นต้น นอกจากนี้ในบางกรณี ลูกค้า
สามารถใช้ผลการตรวจสอบเป็นเครื่องยืนยันสาหรับการขอลดเบี้ยประกันภัยได้อีกด้วย
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆด้ ว ยหลั ก การ Risk Based
Inspection (RBI) เพื่อกาหนดความถี่ วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะทาให้การ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการลดความถี่การตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่า และลดภาระเบี้ย
ประกันภัยของโรงงานที่นาวิธีการนี้มาใช้
การจัดทาประกันภัยสาหรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการจัดทาประกันภัยบุคคลที่สามกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 30 ล้านบาท เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ยังมีการจัดทาประกันภัยเพิ่ มเติมสาหรับลูกค้าบางรายที่
มีการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง (Offshore) โดยเป็นการประกันภัยแบบ Workman Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เ คยมีกรณีเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งนาไปสู่การเรียกร้องเงินประกันแต่อย่างใด
ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิ้นงานโดยใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ทาลาย
และ (2) การประเมิ นผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ดังนั้นใบรับรองที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนเช่นกัน คือใบรับรอง
สาหรับการทดสอบโดยไม่ทาลาย และใบรับรองสาหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งถือเป็นงานควบคุมทางด้านวิศวกรรม ดังนั้น
บุคลากรที่สามารถออกใบรับรองคุณ ภาพของชิ้ นงานได้นั้นต้อ งเป็นบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรสาหรับใบประกอบวิชาชี พ
วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับคือ
 ภาคีวิศวกรพิเศษ
 ภาคีวิศวกร
 สามัญวิศวกร
 วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด)
ทั้งนี้ขอบเขตของงานที่แต่ละระดับสามารถทาได้แตกต่างกันออกไป ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508)
ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญ ญั ติวิศวกร พ.ศ. 2542 (กาลังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงร่างโดยสภาวิศวกร) เช่น ภาคีวิศวกร สามารถทางานออกแบบและคานวณ ส่วนสามัญวิศวกร สามารถควบคุมและ
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ตรวจสอบงานติดตั้ง และวุฒิวิศวกรสามารถทางานวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามขอบเขตการทางานของวิศวกรควบคุมแต่ละ
ระดับในรายละเอียดก็จะแตกต่างกันตามสาขาวิศวกรรม
นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรั บรองก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
การตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่นการตรวจสอบถังก๊าซแอลพีจี เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน
สานักงานปรมาณู เพื่อ สันติ จะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนในการฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับ รองหรือประก าศนียบัตรให้กับ
บุคลากร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีจานวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพรวม 56 คน ซึ่ง
ยังอยู่ในระดับที่เพียงพอกับการดาเนินงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุ คลากรในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย
ใบรับรองทีบ่ ริษัทฯได้รับ
หน่วยงานที่ให้
การรับรอง
กรมธุรกิจพลังงาน

สภาวิศวกร
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
สานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ

ชื่อใบรับรอง / การขึ้นทะเบียน

ขอบเขต

ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ
ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ ประเภทที่ 1
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทที่ 1

ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ
หุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ
ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ ประเภทที่ 1
ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ
และจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม

ได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนิติบุคคล
เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้า
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนา
ความร้อน
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้ซึ่งวัสดุต้นกาลังซึ่งพ้นสภาพที่
เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี

วันที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน
23 ก.ค. 55

อายุการใช้
งาน
ถึง
20 ส.ค. 58

25 มี.ค.54

ถึง
24 มี.ค. 57

1 ธ.ค. 55

ถึง
30 พ.ย. 56
ถึง
31 ธ.ค. 57

ใช้ในงานตรวจสอบและรับรองหม้อน้าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน

31 ธ.ค. 54

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี และ
เป็นใบอนุญาตครอบครองสารรังสี (Source)
ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี และ
เป็นใบอนุญาตครอบครอง
Depleted Uranium

5 พ.ย. 55
5 พ.ย. 55

ถึง
4 พ.ย.56
ถึง
4 พ.ย.56

บริษั ทฯ มี ระบบการตรวจติดตามใบอนุญ าตต่างๆให้มีค วามต่อ เนื่อ งทั้งหมด 3 หน่ วยงาน คือ (1) ผู้ให้บริการ ซึ่งต้อ งน า
ใบอนุญาตติดตัวไปเพื่อนาเสนอต่อลูกค้า (2) ฝ่าย Safety มีหน้าที่ควบคุมใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตามข้ อกาหนด และ (3)
ฝ่ายบุคคล ที่จะจัดเก็บต้นฉบับใบอนุญาตทั้งหมดและนามาตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็นระยะเพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่อ
อายุ ซึ่งโดยปกติแล้วจะทาการต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประมาณ 60 วัน
บริษั ทฯ ติดตามกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อ าจเกิ ดกับ บริษั ทอย่างต่ อเนื่อ ง พร้อ มทั้งเตรียมการขึ้นทะเบี ยน
บุคลากรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อย่างครบวงจร ปัจจุบันบริษัทฯ
สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามที่กฎหมายกาหนดได้ครบทุกประเภท
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4.1.2 การให้การอบรม
การดาเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี้ บุคลากรผู้มีความชานาญถือเป็นส่วนสาคัญ ยิ่งสาหรับการดารงอยู่และ
ความก้าวหน้าของธุรกิจ บริษัทจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ได้รับการรับรองสาหรับการทดสอบประเภทต่างๆให้ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความชานาญและแม่นยาในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ ชีวิตและทรัพย์สินทั้ งของบริษัทเองและของลูกค้าได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ ความสาคัญ กับ การพั ฒ นา
บุคลากรเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมภายในขึ้น มีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องการทดสอบประเภท
ต่างๆ โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไม่ทาลายตามมาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรอง
ออกโดยผู้ผ่านการทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3) ตัวอย่างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย มีดังต่อไปนี้
 Radiographic Testing Level I & II
 Magnetic Particle Testing Level I & II
 Liquid Penetration Testing Level I & II
 Ultrasonic Testing Level I & II
 Visual Testing Level I & II
 Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II
นอกเหนือจากความรู้ที่จาเป็นสาหรับการทดสอบโดยไม่ทาลายแล้ว บริษัทยังมีการเปิดอบรมความรู้ทั่วไปให้กับพนักงานเพื่อ
ปรับปรุงประสิท ธิภ าพการทางาน ความปลอดภั ยในองค์ กร รวมถึงจริย ธรรมทางธุรกิจ โดยหลั กสูต รทั่ วไปที่เปิ ดอบรม อาทิ เช่ น
หลักสูตรการปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการทางาน การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ( Confined space)
จริยธรรมองค์กร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น
4.2

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) เพิ่มให้กับบริการของบริษัท
นอกเหนือ จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายและบริก ารตรวจสอบเพื่อ รับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว บริษัทยังมี
นโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของตน โดยการทาความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและตอบสนองให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบโดยไม่ทาลายด้วยรังสี การให้บริการตามมาตรฐานสากลคือการรายงานผลรอยบกพร่อง
ของวัตถุโดยมีฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหลักฐานประกอบ แต่การให้บริการของบริษัทจะก้าวไปอีกขั้นคือการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้ว
ประมวลสิ่งที่สาคัญให้ลูกค้าได้ทราบ เช่น รอยบกพร่องในการเชื่อมที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากช่างเชื่อมคนใดบ้าง เครื่ องมือหรืออุปกรณ์มี
การเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด คาดว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกนานเท่าไร เป็นต้น ซึ่งจะทาให้
ลูกค้าได้ทราบถึงประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน รวมถึงสามารถวางแผนการซ่อมบารุงระบบได้อีกด้วย ในปัจจุบันการให้บริการ
ในลักษณะนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ฯมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล
รวมทั้งศึกษาปรับปรุงการประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
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การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง
บริษัทมีการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายที่หลากหลาย ทั้งวิธีการแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณ ภาพ บริษัทและบุคลากรของบริษัทได้รับใบอนุญาต
ตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท ซึ่ งผู้ บ ริ ห ารเชื่ อ ว่า บริก ารที่ บ ริษั ท มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น สามารถครอบคลุ ม ความต้ อ งการที่
หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายเพื่อนาเสนอการให้บริการ
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้า น Advanced NDT ให้มากขึ้นเพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของ
เทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้วิธีการแบบดั้งเดิม และสามารถให้บริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมี
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณ์สาหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม
ขยายการให้บริการในต่างประเทศ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทยที่มีโครงการก่อสร้างในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในอดีตที่ผ่านมาบุคลากรของบริษัท ยังไม่เพียงพอ
สาหรับการขยายบริการดังกล่าว แต่ในปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมมากขึ้นและเริ่มมีการให้บริการ สาหรับ
โครงการก่อสร้างเขื่อนในประเทศลาว และคาดว่าจะขยายบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม ทาให้บริษัทสามารถประยุกต์ใช้การทดสอบโดย
ไม่ทาลาย ความรู้ทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้คาปรึกษาแนวทางการแก้ปัญ หาทางวิศวกรรม ( Engineering
solution provider) และนาเสนอบริการที่เหมาะสมสาหรับลู กค้า โดยบริษัทจะทาการสารวจระบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งความ
ต้องการของลูกค้า และนาเสนอทางเลือกในการทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุดสาหรับลูกค้ารายดังกล่าว รวมถึงให้คาแนะนาทาง
วิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ เพื่อให้ลูกค้าดาเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุด
สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้
สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายคือการให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยาได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทนาเสนอบริการในราคาที่ แข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณ ภาพ ซึ่งต้อ งอาศัย
บุคลากรที่เชี่ยวชาญประกอบกับการควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทีมงานเฉพาะกิจด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบหน้างานอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง
4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท ฯในปัจจุบันคือ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เช่นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งกับ
น้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องมีการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
และต้องการความปลอดภัยสูงมาก หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียขนาด
ใหญ่ได้ โดยกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าของโครงการ (Project Owners) ส่วนใหญ่ จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพ โดยเป็นการตรวจสอบ
โรงงานประจาปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย
(2) ผู้รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่นการสร้างโรงไฟฟ้า การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะ
ว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ดาเนินโครงการแทน โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม
อย่างไรก็ตามการจะได้รับงานเป็นผู้รับเหมาช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ของ
เจ้าของโครงการด้วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองของบริษัทคืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น รางรถไฟ
อุโมงค์ อาคารสู ง เป็ นต้ น ซึ่งต้ อ งการการทดสอบโดยไม่ ทาลายในการควบคุม คุณ ภาพ แม้ ในปัจจุบั นรายได้จ ากการให้ บริการใน
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อุตสาหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้อื่น อย่างไรก็ตามผู้บริหารเชื่อว่ารายได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กเป็นที่นิยมใช้มากขึ้นแทนโครงสร้างคอนกรีต เนื่องจากก่อสร้างได้
รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว
4.2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ช่องทางคือ
(1) การติดต่อลูกค้าโดยตรง สาหรับเจ้าของโครงการแล้วบริษัทจะใช้วิธีการติดต่อนาเสนอบริการโดยตรงเพื่อสร้างโอกาสใน
การให้บริการและการได้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้า
มักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีการแนะนาต่อๆกัน สาหรับในส่วนของผู้รับเหมาบริษัทใช้วิธีการติดต่อโดยตรงเพื่อสร้าง
ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่ใช้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง
(2) การใช้ภาคราชการเป็นสื่อกลาง การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการตรวจรับรองถังรับแรงดันสูง
และถังแอลพีจี จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขึ้น
ทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทด้วยเนื่องจากหน่วยงานราชการจะช่วยแนะนาลูกค้าให้ติดต่อกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าว
ซึ่งบริษัทก็ได้รับการแนะนาอย่างสม่าเสมอ
4.3
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม
การทดสอบโดยไม่ทาลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้งหรือใช้งานวัสดุหรือโครงสร้าง
ต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายมีแนวโน้มเป็นไปตาม
การพั ฒ นาของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่สาคัญ โดยเฉพาะสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นในการดารงชีพได้ถูกพัฒ นาให้
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีขีดจากัด อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนามาซึ่งความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงน้อยนิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ดังนั้นการควบคุมและ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วการทดสอบโดยไม่ทาลายมีความ
จาเป็นแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้ กระทั่งสิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจาวัน เช่น สะพาน ลิฟท์โดยสาร เครื่องเล่นในสวนสนุก ก็ยังมีการทดสอบความปลอดภัยโดยอาศัยการทดสอบโดยไม่ทาลาย
อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทยการทดสอบโดยไม่ทาลายยังถูกจากัดอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการควบคุม
คุณภาพโดยทั่วไปการทดสอบโดยไม่ทาลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากต้นทุนที่จาเป็นในการผลิต ดังนั้นธุรกิจที่ใช้บริการ
ทดสอบโดยไม่ทาลายจึงเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและ
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างโลหะ เช่น ตึกสูง สะพาน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ต่างๆ เป็นต้น
เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ผู้บริหารประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บ ริการทดสอบโดยไม่ทาลายในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมีการพึ่งพิง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงานเป็นสาคัญ ซึ่งความเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรุปได้ดังภาพ
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การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสากรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของไทย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
NDT / Inspection & Certification
ทดสอบการก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะ
น้ามัน และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน

การสารวจและผลิต

โรงบรรจุก๊าซ

ก๊าซ
ธรรมชาติ

น้ามันดิบ

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

โรงแยกก๊าซ

โรงกลั่นน้ามัน

โรงแยกคอนเดนเสท

ก๊าซ
NGV,LPG

น้ามัน
สาเร็จรูป

อื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
สาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

สถานี
บริการก๊าซ

ร้านค้าก๊าซ

อื่นๆ

โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น
โรงงานปิโตรเคมีขั้นกลาง
และขั้นปลาย

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย

ทดสอบรอยเชื่อม คุณภาพของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อส่งน้ามัน และอื่นๆ
ทดสอบการก่อสร้างและติดตั้งโรงงาน
และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน
ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ น้ามัน
รวมทั้งสารเคมีอันตรายอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรักษา
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหว่าง
การใช้งานสาหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น
รวมทั้งขั้นกลางและปลายบางส่วน
ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV
ตามที่กฎหมายกาหนด

NDT / Inspection & Certification มีความจาเป็นต่อการตรวจสอบคุณ ภาพสาหรับการจัดหาพลังงานทั้งกระบวนการตั้งแต่
การสารวจและผลิตจนกระทั่งถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน ดังนั้น NDT / Inspection & Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโต
ตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาครัฐได้เริ่มให้ความสาคัญ กับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการออก
กฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG และ NGV อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วน
ยังคงหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามกฎหมายเนื่องจากไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะทาให้
การเติบโตของการให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นการให้บริการที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินงานของคู่ค้าโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรับรองโรงงานและอุปกรณ์ที่
มีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบตามกฎหมาย จึงทาให้ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีการใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อย
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ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซ LPG :
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ ห้องบรรจุก๊าซ ต้องขอรับใบอนุญ าตและกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุทุกปี
- ถังบรรจุก๊าซหุงต้ม ซึ่งรวมถึงถังเก็บและจ่ายก๊าซทุกชนิดจะต้องทาการตรวจสอบทุก 5 ปี 6 ปี และ10 ปี (แล้วแต่ชนิดและ
ขนาดบรรจุ)
- ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง กาหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ทุก 5 ปี
- ถังก๊าซ LPG สาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (เช่น รถฟอร์คลิฟ) ต้องทาการตรวจสอบทุกปี
ก๊าซ NGV :
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ ห้องบรรจุก๊าซ ต้องขอรับใบอนุญ าตและกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุทุกปี
- สถานที่ใช้ก๊าซ CNG รวมถึงโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งในการก่อสร้างใหม่และ
ทุกๆ 5 ปี
นอกเหนื อ จากกฎหมายเพื่ อ ควบคุ มความปลอดภัย ของสถานที่ใช้งานและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ แ ล้ ว ภาครัฐยั งได้ให้
ความสาคัญกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนส่งสารเคมีอันตราย โดยกาหนดให้ถังบรรจุและขนส่งสารเคมี
อันตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 และ 6 ปี
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายบังคับใช้เพื่อความปลอดภัยของธุรกิจ แต่หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่รวมถึงผู้ใช้ก๊าซ
รายย่อยยังไม่พร้อมที่จะดาเนินการตรวจสอบ ซึ่ งผู้บริหารเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ
รับรองจะมีการขยายตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกหลายเท่า
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อ เนื่อ งของการผลิตพลังงานจากน้ามันหรือ ก๊าซธรรมชา ติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการนาก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ามันมาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์
หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่านกระบวนการกลั่น แยก ทาให้แตกตัว และแปรรูป
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เป็นการนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย เป็นการนาผลิตภัณ ฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่างๆ เช่นเม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห์ ซึ่งจะถูกนาไปให้ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น
การทดสอบโดยไม่ทาลายและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมี อันตรายและสารกัดกร่อ น ซึ่งจาเป็น ต้องมีการตรวจสอบ (Plant
shutdown inspection) ตามมาตรฐานการซ่อมบารุงประจาปี ดังนั้นการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
การเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่างดี
การประกาศให้ท้องที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการปิโตรเคมี
เกิดการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษในโรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
บริษัทเนื่องจากบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของท่อและวาวล์ต่างๆได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT
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ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
การดาเนินการของโรงไฟฟ้าแม้ความซับซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับการควบคุม
โดยการทดสอบโดยไม่ทาลายรวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงานติดตั้งโรงไฟฟ้าใหม่
เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้า ต้องมีการตรวจสอบท่อลาเลียงน้าจากเขื่อนมาสู่กังหัน โรงไฟฟ้าถ่านหิน มีการตรวจสอบหม้อน้า ท่อส่งไอน้า
โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Approved vender
list) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ทาให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการเติบโตตามการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้า
4.3.2 สภาพการแข่งขัน
สาหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดว่ามีการแข่งขันที่ไม่รุนแรง ผู้ประกอบการแต่ละรายมักจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง โดยปกติ
จะไม่มีการแย่งลูกค้ากันเว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้ให้บริการเนื่องจากความแตกต่างด้านคุณภาพการให้บริการ สาหรับคู่
แข่งขันจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งลูกค้าที่ใช้
บริการส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติเช่นกัน บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยังมีการให้บริการในวงจากัดเนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการที่สู งเมื่อ
เทียบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทที่ใช้การทดสอบแบบ Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี
แบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มีต้นทุนที่สูงกว่ามาก ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของ
บริษัทต่างชาติจะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้กว้างขึ้น ทาให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดีและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีนี้ และจะ
มีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ แต่ใช้นโยบายการสร้างพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่ค้ากับ
บริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ทาการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆจากคู่ค้าเหล่านี้เพื่อ
พัฒนาการให้บริการของตนเอง เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคตเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้า
และวิศวกรรม โดยบริษัทมีโครงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สากรับการ
ทดสอบแบบ Advanced NDT เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันในอนาคต
ความได้เปรียบในการแข่งขันสาหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภาพในการให้การทดสอบที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ และความรวดเร็ว
ในการให้บริการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทาให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีข้อ ได้เปรียบหรือจุดเด่นใน
การแข่งขัน ดังต่อไปนี้
 เป็นหนึ่งในผู้นาตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมูลค่าตลาดรวม
 มีบริการที่ครบวงจร โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรในด้านนี้มากกว่า
คู่แข่งรายอื่นๆ และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทุกประเภท
 มีความแน่นอนของรายได้สูง โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพ ซึ่งมีฐานลูกค้าที่ใช้
บริการอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 90
 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ โดยการนาผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 มีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง ลูกค้าหลักของบริษัท เช่น บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จากัด เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่ นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าใหม่เกิดความไว้วางใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
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 มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการทางาน โดยมีทีมงานความปลอดภัยทาหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ ช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
 มี ค วามพร้อ มของที ม งาน เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริก ารส าหรับ โครงการขนาดใหญ่ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
 ได้รับการรับรองด้านคุณภาพโดย ISO 9001: 2008 และ ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการสาหรับใน
การวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกล้า) และมีโครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อ
เป็นการยืนยันคุณภาพในการให้บริการของบริษัท
 ได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมดจานวน 3 ใบ โดยได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
4.4

การจัดหาวัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
วัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทาลาย และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารรัง สี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น เครื่องมือ และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ บริษัทนาเข้าจากต่างประเทศและบางส่วนสั่งซื้อ กับ
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองจะสั่งซื้อกับตัวแทนจาหน่ายในประเทศแทบทั้งหมด ทั้งนี้ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือ
และวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่หลายราย บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจาหน่ายรายใดรายหนึ่ง
การนาเข้าเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลล่าห์
สหรัฐอเมริกา บริษัทมิได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสาคัญ ต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท สาหรับในอนาคตผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาทา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ยอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
4.5

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้งานวัสดุอัน ตรายที่มี ความจาเป็น สาหรับ การทดสอบโดยไม่ ทาลาย เช่น สารรังสี ได้รับการควบคุมจากสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ โดยบริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บและใช้งานสารรังสีอย่างเข้มงวด สารรังสีที่เหลือจากการใช้งานจะถูกส่งคืนให้กับ
ตัวแทนจาหน่ายเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ส่วนวัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายประเภทอื่น เช่น ผง
แม่เหล็ก น้ายาล้างฟิล์ม จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับกาจัดของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัท
ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยจะจัดให้มีทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบการทางานของ
พนักงานที่หน้างานลูกค้าและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ เพื่อดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับพนักงานและสิ่งแวดล้อม
4.6

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การประกอบธุรกิจของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวม 3 ฉบับ
ในปี 2553 บริษัทมีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 89 ของรายได้รวม โดยในส่วนของการให้บริการ
ทดสอบโดยไม่ทาลาย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทาลาย และส่วนของการให้บริการตรวจสอบ
และรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
5.1.1

ที่ดิน

โฉนดเลขที่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ
(บาท)

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองที่ดิน

1 งาน
66 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

1,932,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สานักงานสาขา

อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

41 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

287,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สานักงานสาขา

อ.เมือง
จ.ระยอง
อ.เมือง
จ.ระยอง

2 ไร่

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

2,800,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สานักงานใหญ่

2 ไร่
18.6 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

4,000,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สานักงานใหญ่

ที่ตั้ง

เนื้อที่

66114 และ
66115

อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

66116
110547
89857
89858

อ.เมือง
จ.ระยอง

2 ไร่

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

2,200,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สานักงานใหญ่

31034 และ
31035

อ.บ้านบึง
จ.ระยอง

2 ไร่

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

7,500,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สานักงานสาขา

18,719,000

รวม

5.1.2 สิทธิการเช่า
บริษัทได้มีการเช่าพื้นที่สานักงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
พื้นที่สานักงาน

รายละเอียดของสัญญา

หน่วยบริการของบริษทั ตั้งอยู่เลขที่ 302/4 หมู่ 2 ตาบล ระยะเวลา :
เขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่าเช่า
:
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

เริ่มสัญญาเช่า 15 มิถุนายน 2550 และผู้เช่าแจ้ง
ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนยกเลิกสัญญา
5,400 บาทต่อเดือน
ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ เป็นภาระของผู้เช่า

สานักงานของบริษทั ตั้งอยู่เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 9 ถนน
บายพาสแหลมฉบัง ตาบลสุรศักดิ์
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2553 – 1 กรกฎาคม 2555
ค่าเช่า
: 12,000 บาทต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ เป็นภาระของผู้เช่า

หน่วยบริการของบริษทั ตั้งอยู่เลขที่ 188/122 ถนน
สุขุมวิท ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลา : 25 เมษายน 2552 – 24 เมษายน 2555
ค่าเช่า
: 4,000 บาทต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ เป็นภาระของผู้เช่า
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พื้นที่สานักงาน

รายละเอียดของสัญญา

สานักงานของบริษทั ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

5.1.3

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2557
ค่าเช่า
: 8,500 บาทต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ค่าสาธารณูปโภครวมอยู่ในค่าเช่า

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น
ประเภทของสินทรัพย์

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
เครื่องตกแต่งติดตั้งสานักงาน
งานระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นผู้เช่า (สัญญาเช่าทางการเงิน) และ
เป็นเจ้าของ
รวม
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มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท)
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
28,769,649
36,095,926
2,646,089
3,073,010
4
17,384,517
87,969,195

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องดาเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จากัด (“นาแคป”) (จาเลย) เกี่ยวกับ
มูล หนี้ ที่ นาแคปค้างช าระกับ บริษั ท เป็ น จานวน 17.23 ล้ านบาท (เป็ นยอดลูก หนี้ค งค้ างรวมกั บ ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม โดยเป็ นยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 0.89 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจานวน มูลหนี้จานวนดังกล่าว
เป็นมูลหนี้จากนาแคปโดยตรงจานวน 12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด (“โอพีไอ”) จานวน 5.16
ล้านบาท ซึ่งทั้งสองเป็นผู้รับเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยนาแคปเป็น
ผู้รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหนึ่ง บริษัทรับงานตรวจสอบท่อก๊าซร่วมกับโอพีไอโดย
มีเงื่อนไขว่าโอพีไอจะจ่ายชาระเงินให้กับบริษัทหลังจากที่ได้ รับชาระจากนาแคปแล้ว ดังนั้นนาแคปจึงเป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้
ทั้งหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ของนาแคปมาให้กับบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551)
นาแคปเป็นบริษัทในเครือ ของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างสาหรับ
อุตสาหกรรมพลังงานและมีเครือข่ายทั่วโลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการวางท่อส่งก๊าซให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดย
บริษัทรับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อส่งก๊าซ
ส่วนต่อเส้นที่สามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์ไทยมาเลเซีย
(รับงานร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 89 ล้านบาท
โครงการเริ่มต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายชาระเงินอย่างสม่าเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ที่เริ่มมี
การค้างชาระ ซึ่งบริษัทใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมทั้งจัดทาหนังสือถึงผู้บริหาร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการชาระหนี้ของนา
แคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้สาหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
โดยตกลงจะชาระหนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างนั้นนาแคปมีการชาระหนี้บางส่วน จนกระทั่งบริษัทดาเนินงานตาม
สัญญาเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทมีการสรุปงานให้นาแคปตามสัญญาแต่ยังมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อ
ก๊าซที่ทดสอบด้วยรังสีสาหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหลักฐานสาคัญในการตรวจสอบที่นาแคป
จาเป็นต้องใช้ประกอบการส่งมอบงานให้กับ ปตท. โดยบริษัทแจ้งต่อปตท.และนาแคปว่าจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนาแคปชาระหนี้ทั้ง
หมดแล้ว ทั้งนี้ Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท.ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ได้ทา
หนังสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยังไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคปไม่ส่งมอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้รับ
การติดต่อจากนาแคปเพื่อขอนาฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ ปตท.แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยังมิได้ส่งมอบ
งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ดังกล่าวให้ ปตท.อย่างสมบูรณ์
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายสาหรับความเป็นไปได้ในการได้รับชาระหนี้
นาแคปได้รับจ้างทางานให้แก่ ปตท.จานวนทั้งสิ้น 4 สัญญา โดยมีงาน 1 สัญญา คือ สัญญาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ที่ ปตท.ยังมีหนี้คงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็นจานวนเงิน 101.88 ล้านบาท ในขณะที่
มีเจ้าหนี้ของนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินทั้งสิ้น 1,204.04 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตามคาสั่งอายัดแม้แต่
รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่าค่าจ้างคงเหลือที่จะชาระให้นาแคปไม่เพียงพอที่จะชาระตามกฎหมายอายัดได้ทุกราย ประกอบกับ
นาแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึงยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า
การโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องชาระเงินให้ใคร จึงได้ยื่ นคาร้องขอเพิกถอนคาอายัดของ
เจ้าหนี้ทุกราย โดยจะขอนาเงินค่าจ้างคงเหลือจานวนดังกล่าวไปวาง ณ สานักงานวางทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ที่แท้จริงต่อไป
ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและได้มีคาสั่งอายัดแล้วบางราย แต่ยังไม่ครบทุกคาสั่ง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนี้ เป็นจานวน
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มาก ปตท.จึงยังไม่สามารถนาเงินไปวาง ณ สานักงานวางทรัพย์ได้ ทั้งนี้หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคป
ให้กับธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหนี้ที่ศาลสั่งอายัดทุกรายจะได้รับชาระหนี้ตามสัดส่วน
บริษัทตั้งมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกับนาแคปเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจานวนแล้วเมื่อปี 2550 และต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปชาระหนี้แก่บริษัทฯ ทั้งจานวนพร้อมดอกเบี้ย แต่ก็ไม่ได้รับชาระหนี้ นอกจากนี้นาแคปได้ถูกบริษัท
เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส จากัด ฟ้องคดีล้มละลาย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ในวันนัด
ตรวจคารับ ชาระหนี้ เมื่ อ วัน ที่ 26 มกราคม 2554 ปรากฎว่ามี เจ้าหนี้ ยื่นค าขอรับช าระหนี้รวม 71 ราย เป็ นเงินจ านวนทั้งสิ้ น
5,395,172,963.86 บาท (ห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้ าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) ต่อ
มาจพท.ได้นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่ อปรึกษาว่า ควรจะยอมรับคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
ของลูกหนี้ หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป โดยจพท.แจ้งว่านาแคปได้ยื่นคาขอประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลาย ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เสนอเงื่อนไขว่า ยอมชาระบรรดาหนี้ที่ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้แล้ว เป็น
จานวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศาลมีคาสั่งอนุญาต มีกาหนดชาระให้เสร็จสิ้นในงวดเดียวภายใน 3 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสั่ง
เห็นชอบกับการประนอมหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ที่มาร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนาแคปใน
วันประชุม จึงขอเลื่อนการลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปก่อนเพื่อขอเสนอผู้มีอานาจพิจารณา จพท.จึงเลื่อนการประชุม
ออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554 แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่
เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2555 แต่ต่อมาเมื่อถึง
วันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนี้ได้ครบทุกราย จึงต้องเลื่อนการประชุม
เจ้าหนี้ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา
ในชั้นสอบสวนคาขอรับชาระหนี้ บริษัทฯ ได้นาส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ที่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ของนา
แคป ในมูลหนี้ตามคาพิพากษา และมูลหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณ ะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งต่อไป ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับชาระหนี้ตามที่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้ เพราะบริษัทฯเป็น
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับชาระหนี้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่เต็มจานวนที่ยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับตามที่นาแคปเสนอขอชาระหนี้เป็นจานวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศาลมีคาสั่งอนุญาต
ให้ได้รับชาระหนี้ และจากการที่จพท.สามารถรวมรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียงเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 2,189,468.53 บาท จากที่
มีเจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาระหนี้รวม 71 รายเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 5,395,172,963.86 บาท หากจพท. จะแบ่งชาระให้แก่เจ้าหนี้ทุก
ราย ก็ต้องนามาหารเฉลี่ยตามสัดส่วน ทาให้ไม่มีเจ้าหนี้รายใดได้รับชาระหนี้เต็มจานวน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่ เลื่อนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหนี้ของลูกหนี้
แต่เนื่องจากเจ้าหนี้รายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ว่ายังไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กรรมการผู้มีอานาจ จึงขอเลื่อนลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกออกไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10
นาฬิกา โดยทนายความของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังการเข้า
ร่วมประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก จพท.แจ้งว่าลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย โดยกรรมการลูก หนี้ได้ยื่นคาร้องขอ
ถอนคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้มีคาสั่งอนุญาตแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้จึงมีมติให้
จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จพท.ก็จะรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนามาแบ่งปันให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนต่อไป โดยลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายได้อีก
ตามกระบวนการล้มละลาย
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7. โครงสร้างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
ที่ออกและเรียกชาระแล้วจานวน 95.09 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจานวน 95.09 ล้านหุ้น
7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลาดับ

ณ 31 ธันวาคม 2555
จานวน (หุน้ )
ร้อยละ
22,211,260
23.36

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

กลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม1

2

กลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2

3

19,124,135

20.11

นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช

8,791,240

9.25

4

กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์3

7,495,155

7.88

5

กลุ่มเขมวิลาส4

7,350,000

7.73

6

นางสาววิมล แซ่เตียว

3,675,000

3.86

7

นายธวัชชัย ลิปิธร

3,307,020

3.48

8

นายฮารกิชิน ทันวานี

2,150,000

2.26

9

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,680,000

1.77

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

1,569,785

1.65

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

77,353,595

81.35

รวมจานวนหุ้นทั้งหมด

95,089,535

100.00

หมายเหตุ :
1

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นางสาวญาณกร รัตคาม
นายกฤติน รัตคาม
นางสาวปรานี รัตคาม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
รวม

จานวน (หุน้ )
13,290,000
4,410,000
4,410,000
65,350
35,910
22,211,260
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ร้อยละของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว
13.98
4.64
4.64
0.07
0.04
23.36

2

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นายสมชาติ ลัพธิกุลธรรม
นางน้อย ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมนชญา ลัพธิกุลธรรม
รวม
3

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์
รวม

4

10,027,500
4,410,000
4,410,000
276,635
19,124,135

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว
10.55
4.64
4.64
0.29
20.11

จานวน (หุ้น)

5,395,155
2,100,000
7,495,155

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

5.67
2.21
7.88

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเขมวิลาส ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นางสาวประทุม เขมวิลาส
นางสาวบุญฑริก เขมวิลาส
รวม

จานวน (หุ้น)

4,042,500
3,307,500
7,350,000

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

4.25
3.48
7.73

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล และ
สารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความ
จาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัทต่อไป
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*นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ได้ลาออก จากการเป็นพนักงานบริษทั ควอลลีเทค จากัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

8. การจัดการ
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8.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2555
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
โดยมี

รายชื่อ

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการ
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมการ
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการ
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
กรรมการ
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
นายสมพงษ์ ส่งแสง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม ทาหน้าที่เป็น เลขานุการบริษัท
นายนที บุญพราหมณ์

วุฒิ
การศึกษา

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น
กรรมการ

ปริญญาโท
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ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

DAP
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DAP
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ปริญญาโท

DCP

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท

DAP,DCP,ACP

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี้
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการผู้จดั การ
2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตาแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
ที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีถัดไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มี ก ารท างบดุ ลและงบกาไรขาดทุน ของบริษั ท ณ วัน สิ้น สุด รอบระยะเวลาบั ญ ชีข องบริษั ท ฯ ซึ่ งผู้ สอบบั ญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่ าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรืออานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจ
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตาม
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้อง
ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการอันได้แก่
เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือ
ขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททาขึ้น
หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพงษ์ ส่งแสง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ทาหน้าที่เป็น : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อน
ครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ
ช่วง 2 ปีกอ่ นได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ
หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
6. ไม่เป็น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริการเป็ นที่ป รึก ษากฎหมายหรือ ที่ป รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ด้วย
7. ไม่ เป็ น กรรมการที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของบริษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ห รือ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เป็ น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
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9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มี การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริษั ท ในกรณี ที่ เกิ ด รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น หรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัด ทารายงานการกากับ ดูแ ลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี ข องบริษั ท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
9. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อ เห็นว่าจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อ ให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความ
รับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

*นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ได้ลาออก จากการเป็นพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จากัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัทฯ กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/
หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปีในระหว่าง
ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือให้สัตยาบันในที่ประชุมคราว
ต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท
ถ้วน)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ห รือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจตามปกติ ใน
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทาสัญญารับจ้างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกาหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรือทานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมั ติ การกู้ ยืม เงิน การจัด หาวงเงิน สิน เชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญ ญากู้เบิก เงิน เกินบั ญ ชี หรือ สิ นเชื่อ อื่น ใดจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุร กิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้าน
บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นาทรัพย์สินของบริษัทฯ จานอง จานา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นใน
อนาคต ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
11. อนุมั ติก ารใช้ จ่ายเงิน ลงทุน ที่ส าคั ญ ๆ ที่ได้ กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีต ามที่ จะได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
12. เป็ น คณะที่ ป รึก ษาฝ่ายจัด การในเรื่อ งเกี่ ยวกั บ นโยบายด้ านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุ ค คล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
13. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย การกาหนด
เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
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14. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรืออานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
15. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริห ารจะพิ จารณาและอนุ มั ติ ร ายการที่ ค ณะกรรมการบริห ารมี ส่ วนได้ เสี ย หรือ มี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัท มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติ ไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
2. ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่ว ง และ/หรือ การมอบหมายดั งกล่ าวให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตแห่ งการมอบอ านาจ และ/หรือ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้ง
กาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อ วัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดาเนินงาน เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
8. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทาสัญญารับจ้างทา
ของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
9. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
10. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจาก
การเป็นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษั ท
ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
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11. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทางานภายในองค์กร
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
13. มีอานาจในการกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จการ
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
ไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจกรรมการผู้จัดการ
ได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการอาจมอบอานาจให้พนักงานบริษัทมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอานาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการพิจ ารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
8.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่าเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือ กตั้งกรรมการบริษั ท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แ ก่ผู้ได้รับ การเสนอชื่อ เป็ น
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติ
ใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อ ย
เพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
8.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2555 เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2554 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
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ตาแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
10,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าบาเหน็จกรรมการ ในจานวนเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมในปี 2555 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กาหนด
จานวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2554
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนามคณะกรรมการบริษัท
นายนที บุญพราหมณ์
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายสมพงษ์ ส่งแสง
นายทินกร สีดาสมบูรณ์

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554
ลาดับ
รายนามคณะกรรมการบริษัท
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะกรรมการบริษัท
(จานวนครั้ง)

นายนที บุญพราหมณ์
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายสมพงษ์ ส่งแสง
นายทินกร สีดาสมบูรณ์
รวม

ค่าเบี้ยประชุม
60,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
96,000.00
80,000.00
80,000.00
516,000.00
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(จานวนครั้ง)
4/4
4/4
4/4

ค่าบาเหน็จ
272,165.00
181,443.00
181,443.00
181,443.00
181,443.00
181,443.00
217,734.00
181,443.00
181,443.00
1,760,000.00

รวมค่าตอบแทน
332,165.00
221,443.00
221,443.00
221,443.00
221,443.00
221,443.00
313,734.00
261,443.00
261,443.00
2,276,000.00

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 และ ปี 2554
ปี 2553
ค่าตอบแทน
จานวน (ราย) จานวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าบาเหน็จ

9
9
รวม

496,000.00
1,200,000.00
1,696,000.00

ปี 2554
จานวน (ราย) จานวนเงิน (บาท)
9
9

516,000.00
1,760,000.00
2,276,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตาแหน่งที่สูงกว่า รวม 9 คน ผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัส
จากบริษัทฯ ในรอบปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,517,038.75 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสบทบกองทุนดังนี้
อายุงาน
อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี
3.00
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
6.00
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
9.00
8.4

การกากับดูแลกิจการ

บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกาหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้
บริษั ทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็น แนวทางในการพั ฒ นานโยบายที่
ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมหลักการ
5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้ นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
กาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดาเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
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 บริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคาถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็น
และตั้งคาถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่
ประชุม
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้
 บริษั ท ฯ จะบั น ทึ กประเด็ นซั กถามและข้ อ คิด เห็ น ที่สาคั ญ ไว้ในรายงานการประชุ มเพื่ อ ให้ ผู้ถือ หุ้น สามารถ
ตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 บริษัทฯ กาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนาข้อมูลไปเปิดเผยหรือนาไปใช้เพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีก ารตรวจสอบกรรมการและผู้ บริห ารในการนาข้ อมู ลภายในของบริษั ท ซึ่งยังไม่ เปิด เผยต่ อ
สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกากับดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสามารถพิ จ ารณาธุ รกรรมที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
ซึ่งทางบริษั ทจะรวบรวมพร้อมจัดทาข้อมู ลประกอบวาระการประชุม เผยแพร่ไว้ใน www.qualitechplc.com
เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่
สาคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถใน
ทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
พนักงาน :
บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ทั่ ว ถึ ง และสม่ าเสมอ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พนั ก งานอย่ า ง
เคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หน้าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ
ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ลูกค้า :
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษา
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์
ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดาเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชาระคืน การ
ดูแลคุ ณ ภาพหลัก ทรัพย์ ค้าประกั น และเรื่อ งอื่ นใดที่ ได้ท าข้อตกลงไว้กับ เจ้าหนี้ เพื่ อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า :
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ จะไม่กระทาการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
อีก ทั้ งยั งต้ อ งแสวงหาโอกาสสนั บ สนุ น กิ จกรรมสร้างสรรค์ สังคม ปลู ก ฝั งจิ ต สานึ ก ของความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานที่กากับดูแล
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- เว็บไซด์ : http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ
2. คุณมณีรัสมิ์ รัตคาม เลขานุการบริษัท
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-

3. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
สาหรับ พนั ก งาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อ คิ ด เห็ น ต่ อผู้ บ ริห ารได้โดยตรงทางอี เมล์ ในระบบ
Intranet ของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สาคัญ ที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น ที่ มี ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น จริ ง และ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ อย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่ อตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ
จานวน 9 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ทาหน้าที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ ทั้งนี้บริษัทกาหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ทา
หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้
ดาเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
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ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอานาจบริหาร
และอนุมัติวงเงินไม่จากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ทาหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุก
คนมี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ วยหลั กทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์ หรือ โดย
กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้ อบั งคั บ หรือ ระเบี ยบของสานั ก งานคณะกรรมการกากั บ หลั กทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
แบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษั ท ตลอดจนก ากั บ ดู แ ลให้ ฝ่า ยจั ด การบริห ารงานให้ เป็ น ไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้
จัดให้มี
นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทาข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ
และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสาคัญกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต การควบคุมภายในทาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนัก
ลงทุน
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้องการ
ของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2
เรื่อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุก
รายการ รวมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กาหนดใน “ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมู ล และการปฏิ บัติ การของบริษั ทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของ
ประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น และขจั ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อื่นๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง
หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่
พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับ
บริษัทฯ หรือทาให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นาเอาบริษัทฯ หรือตาแหน่งของตนในบริษัทฯ ไปพัวพัน
กับกิจกรรมที่ทาภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทาเช่นนั้นได้ด้วย
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยบริษั ทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี และแต่งตั้งให้นางวิมล แซ่ฟุ่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ดารงตาแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็น โดยมีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรั กษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้ าสู่วาระการประชุ มได้ โดยในบางวาระอาจมี ผู้ บ ริห ารระดั บสู งเข้าร่วมประชุ มด้ วยเพื่ อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้
สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคีย งได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กาหนดให้มีความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ เวี ย นแจ้ งให้ ผู้บ ริ ห ารทราบว่ า ผู้ บ ริ ห ารที่ ได้ รับ ทราบข้ อ มู ลภายในที่ เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
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เดื อน ก่อ นที่งบการเงิน หรือ ข้อ มูลภายในนั้ นจะเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน และห้ ามไม่ ให้เปิ ด เผยข้อ มูลที่ เป็ น
สาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้บริษัท
ฯ หรือผู้ถื อหุ้น ได้รับความเสื่อมเสีย และเสียหาย โดยผู้กระทาการเป็ นบุ คลากรระดับ คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทาผิดเป็นผู้ บริหารระดับ
รองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดนั้นๆ
8.6

บุคลากร
8.6.1

จานวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีจานวนพนักงานแบ่งตามสายงานหลักดังนี้
ลาดับ
สายงานหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ฝ่ายทดสอบโดยไม่ทาลาย
ฝ่ายตรวจสอบและรับรอง
ฝ่ายบริการด้านวิศวกรรม
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายอื่นๆ*
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2554
200
170
5
20
39
12
4
13
463

หมายเหตุ: *ฝ่ายอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบารุง ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2553 – 2554 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส
และอื่นๆ เช่นค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจานวนเงินทั้งหมดดังนี้
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
426
463
จานวนพนักงาน (คน)
367
143,659,594
135,634,024
114,100,765
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
8.6.2

นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้ง
ศูนย์การฝึกอบรมภายใน โดยมีวิท ยากรของบริษัทเองและวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก ทาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
จาเป็นในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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9. การควบคุมภายใน
9.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุม คณะกรรมการบริษั ท มหาชน ครั้งที่ 1/2556 เมื่ อวั นที่ 16 กุม ภาพั นธ์ 2556 โดยมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมิน
แล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทาการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในสาหรับปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสาคัญ
9.2 นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ให้ความสาคัญและดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่เกิน 2 เดือนหลังจาก
ได้รับคาแนะนา
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10. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 มีดังนี้

บุคคล/นิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง
นายสรรพัชญ์ รัตคาม

คุณมณฑา ไชยะบาล

บริษัท ควอลลีเทค
เมียนมาร์ จ้ากัด

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ
กรรมการและผู้ถือ นายสรรพัชญ์ท้าการค้า้
หุ้นบริษัท
ประกันสัญญาเช่าซื้อ
รถยนต์ส้าหรับด้าเนินงาน
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัท
มียอดคงเหลือ
ปี 2555 : 0.00 ล้านบาท
ปี 2554 : 0.55 ล้านบาท
ญาติสนิทบุคคลที่ บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 4
เป็นกรรมการและผู้ ชั้น เลขที่ 50 ซอย
ถือหุ้นบริษัท
พัฒนาการ 57 โดยเช่า
เฉพาะชั้น 3 พื้นทีใ่ ช้สอย
93.75 ตารางเมตร เพื่อใช้
เป็นที่ท้างานของส้านักงาน
ที่กรุงเทพฯ ตัง้ แต่ มิถุนายน
2551 ในอัตราค่าเช่าเดือน
ละ 8,500 บาทต่อเดือน
มียอดค่าเช่ารวม
ปี 2555 : 0.10 ล้านบาท
ปี 2554 : 0.10 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นและ
ค่าจ้างงาน
กรรมการเป็น
ปี 2555 : 1.35 ล้านบาท
กรรมการและผู้ถือ ปี 2554 : 0.25 ล้านบาท
หุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
นายสรรพัชญ์ท้าการค้า้ ประกันในนามส่วนตัว
ให้กับบริษัทโดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ค้้าประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและท้าให้
บริษัทได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค้าประกันมิได้คิด
ค่าตอบแทนในการค้้าประกันแต่อย่างใด
รายการนี้เป็นการเช่าพื้นที่ส้านักงานเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรมที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

เป็นรายการจ้างงาน โดยมูลค่าการจ้างงานเป็น
ราคาทีเ่ ทียบเท่าการจ้างงานของบริษัทอื่นๆ

10.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ในการเข้าท้ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการน้าเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อท้าการพิจารณาและอนุมัติการท้ารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง หรือข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท้ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ส้าหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจ้าหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะก้าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด้าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจ้าเป็นที่
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ สูงสุดของ
บริษัทเป็นส้าคัญ

10.2

แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

ในการท้ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้ นี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ้าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ด้วย หากมีรายการใดทีเ่ กิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับ
ของส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน้าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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11. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
11.1

งบการเงิน
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ รัตน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
หน่วย : พันบาท
ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
(บาท)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

2553
จานวนเงิน
278,783.02
276,958.84
176,175.08
100,783.76
1,824.18
102,607.94
30,588.15
1,880.79
7,587.21
40,056.15
62,551.79
305.49
62,246.30
1,803.95
60,442.35
0.67

ร้อยละ
100.00
99.35
63.19
36.38*
0.65
36.81
10.97
0.67
2.72
14.37
22.44
0.11
22.33
0.65
21.68

2554
จานวนเงิน
357,416.83
353,122.36
216,329.86
136,792.50
4,294.47
141,086.97
33,976.08
2,094.02
9,294.90
45,365.00
95,721.97
308.95
95,413.02
2,199.94
93,213.08
0.99

ร้อยละ
100.00
98.80
60.53
38.73*
1.20
39.47
9.51
0.59
2.60
12.69
26.78
0.09
26.70
0.62
26.08

2555
จานวนเงิน
405,973.16
401,936.27
259,964.00
141,972.27
4,036.89
146,009.16
37,000.21
2,276.43
8,327.98
47,604.62
98,575.56
319.80
98,255.76
3,561.11
94,694.65
0.99

0.67

0.99

0.98

2.58
1.00

3.17
1.00

3.40
1.00

หมายเหตุ: * อัตราร้อยละของกาไรขั้นต้น คานวณจากมูลค่ากาไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
ส่วนที่ 1 หน้า 48

ร้อยละ
100.00
99.01
64.03
35.32*
0.99
35.97
9.11
0.56
2.05
11.73
24.28
0.08
24.20
0.88
23.33

งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
หน่วย : พันบาท
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

19,367.55
72,409.42
61,374.42
29,552.15
5,847.49
-

7.27
27.20
23.05
11.10
2.20
-

16,253.93
91,625.69
70,896.19
59,816.12
5,919.01
-

4.74
26.73
20.68
17.45
1.73
-

21,987.98
104,035.99
83,011.94
63,146.77
5,150.75
-

5.53
26.15
20.86
15.87
1.29
-

188,551.03

70.82

244,510.94

71.33

277,333.43

69.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพยสินถาวร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10,054.87
60,857.09
6,675.72
101.35

3.78
22.86
2.51
0.04

3,000.00
5,028.31
79,252.01
6,002.06
4,059.54
915.05

0.88
1.47
23.12
1.75
1.18
0.27

9,500.00
106,733.53
4,057.87
290.42

2.39
26.82
1.02
0.07

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

77,689.03

29.18

98,256.97

28.67

120,581.82

30.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

266,240.06 100.00 342,767.91 100.00 397,915.25 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
หน่วย : พันบาท
ฐานะทางการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น

24,551.61

9.22

45,237.82

13.20

42,461.57

10.67

2,332.81
-

0.88
-

2,053.86
-

0.60
-

2,379.77
324.91

0.60
0.08

26,884.42

10.10

47,291.68

13.80

45,166.25

2.45

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,431.31
5,772.91

0.54
2.17

3,294.00
6,893.26

0.96
2.01

4,558.16
8,888.17

1.15
2.23

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

7,204.22

2.71

10,187.26

2.97

13,446.33

3.38

34,088.64

12.80

57,478.94

16.77

58,612.58

14.73

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น

100,000.00
90,000.00
55,970.57
10,000.00
76,180.85
-

37.56
33.80
21.02
3.76
28.61
-

100,000.00
90,000.00
55,970.57
10,000.00
128,804.98
179.32

29.17
26.26
16.33
2.92
37.58
0.05

99,000.00
95,089.54
59,344.27
699.47
10,000.00
172,153.36
-

24.88
23.90
14.91
0.18
2.51
43.26
-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

232,151.42
-

87.20
-

284,954.87
334.10

83.13
0.10

337,286.63
2,016.04

84.76
0.51

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

232,151.42

87.20

285,288.97

83.23

339,302.67

85.27

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

266,240.06 100.00 342,767.91 100.00 397,915.25 100.00

ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
หน่วย: บาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย ตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จ่าย

2553

2554

2555

62,246,301.66

95,413,019.48

98,255,763.83

108,923.30
(388,688.92)
(6,024,414.46) (30,263,969.62)
19,593,523.71 16,435,157.31
317,840.29
(763,365.54)
22,164.22
(21,603.73)
980.40
829,167.00
1,120,347.00

9,361.56
(3,330,648.27)
19,582,568.23
63,884.51
5,708.52
60,207.82
33,507.67
3,283,754.00

305,485.07

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ จ่าย
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้

81,839,841.57 118,283,917.18

(9,175,608.62)
(2,851,636.15)
17,545.12

(8,718,410.53) (12,573,295.78)
(71,511.13)
768,256.87
(792,102.15)
618,919.10

322,568.41
65,712,839.95
(305,485.07)

17,877,214.95 (1,012,233.23)
90,135,032.71 106,085,564.14
(308,945.59)
(319,809.31)

64,008,328.97
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319,809.31

77,399,971.19

(1,399,025.91)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน

308,945.59

421,800.21

(3,294,740.22)

90,247,887.33 102,471,014.61

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555

หน่วย: บาท
รายการ

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย(เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

2554

2554

16,957,264.02
(10,054,874.17)
11,739.00
(28,731,050.02)

(14,070,723.30)
(3,000,000.00)
60,328.54
1,091,220.09
(28,310,629.97)

(7,561,310.97)
(6,500,000.00)
1,019,312.62
(39,311,816.71)

-

(6,002,055.00)

-

(21,816,921.17)

(50,231,859.54)

(52,353,815.06)

(2,774,148.32)

(2,874,794.57)

(2,592,684.38)

245,150.00

3,374,228.00
735,225.00

(31,500,000.00)

(40,500,000.00)

(45,899,927.00)

(34,274,148.32)

(43,129,644.57)

(44,383,158.38)

7,917,259.48

(3,113,616.78)

5,734,041.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

11,450,291.89

19,367,551.37

16,253,934.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

19,367,551.37

16,253,934.59

21,987,975.76

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
สามัญ
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้น
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
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-

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
ณ 31 ธ.ค. 54
อัตราส่วนทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 53
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
7.01
5.17
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
6.80
5.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
4.03
4.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
91
85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(เท่า)
11.06
9.84
ระยะเวลาชาระหนี้
(วัน)
33
38
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
(%)
36.39%
38.74%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(%)
22.59%
27.11%
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
(%)
21.82%
26.40%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
27.45
36.03%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
23.97%
30.61%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
108.78%
133.06%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)
1.11
1.17
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.15
0.20
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
(เท่า)
204.76
309.83
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
52.12%
43.45%
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ณ 31 ธ.ค. 55
6.14
6.03
4.83
76
9.88
37
35.32%
24.53%
23.56%
30.32%
25.57%
101.83%
1.10
0.17
308.23
48.47%

11.2

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
11.2.1 ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยแบ่งลักษณะการให้บริการเป็น
การทดสอบโดยไม่ทาลาย และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ลูกค้าหลักของบริษัทคือลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2554 และ 2555
บริษัทมีรายได้รวม 357.42 ล้านบาท และ 405.97 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่งเพิ่ ม ขึ้นจากปี ก่อ น 13.58% โดยบริษัท มี รายได้ จากการให้บ ริก ารทดสอบโดยไม่ท าลาย และจากการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบ
และทดสอบอย่างครบวงจรมากขึ้น
บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ 136.79 ล้านบาท และ 142.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไร
ขั้นต้น ร้อยละ 38.74 และร้อยละ 35.36 ตามลาดับ อัตรากาไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การปรับเงินเดือนให้พนักงาน และบริษัทได้มีการสรรหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ
งานในอนาคต อีกทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่จาเป็นต่อธุรกิจมีการปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิใน ปี 2554 และปี
2555 เท่ากับ 93.21 ล้านบาท และ 94.69 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 26.40 และ
ร้อยละ 23.56 ตามลาดับ
11.2.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะงาน
การทดสอบโดยไม่ทาลาย
การตรวจสอบและรับรอง
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม

ปี 2554
มูลค่า
177.94
175.19
4.29
357.42

ปี 2555
ร้อยละ
49.78
49.02
1.20
100.00

มูลค่า
221.66
180.28
4.04
405.97

ร้อยละ
54.60
44.41
0.99
100.00

รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 357.42 ล้านบาท และ 405.97 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้
หลักของบริษัทมาจากการให้บริการใน 2 ส่วน คือ
(1) การให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลาย (NDT) ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบสาหรับการก่อสร้างหรือติดตั้งโครงสร้างใหม่
ซึ่งคู่ค้าจะเป็นผู้รับเหมาเป็นหลัก เช่น การทดสอบโครงสร้างถังบรรจุ การตรวจสอบท่อส่งก๊ าซ เป็นต้น ในปี 2554 และปี 2555
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลาย เท่ากับ 177.94 ล้านบาท และ 221.66 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 24.57 ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นการขยายบริการให้กับลูกค้า
(2) การให้บริการตรวจสอบรับรองคุณ ภาพ สาหรับ ปี 2554 และปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 175.19 ล้านบาท และ
180.28 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.91 โดยรายได้ในส่วนนี้มี
แนวโน้มการเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีเป็นหลัก และบริษัทมีการให้บริการตรวจสอบและ
รับรองอย่างครบวงจรมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
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ส่วนรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายสินทรัพย์ ปี 2554 และ ปี
2555 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 4.29 ล้านบาท และ 4.04 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนการให้บริการและกาไรขั้นต้น
ต้นทุนการให้บริการ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 216.33 ล้านบาท และ 259.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็น
อัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 38.74 และร้อยละ 35.36 ตามลาดับ เนื่องจากในปี 2555 สินค้าและวัตถุดิบที่จาเป็นต่อธุรกิ จมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทได้มีการสรรหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับงานในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 45.36 ล้านบาท และ 47.64 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.85 และร้อยละ 11.84 ของรายได้รวม ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สาคัญคือ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสานักงาน เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการขยายสานักงานเพื่อรองรับบุคลากร
กาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษั ท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ า กั บ 93.21 ล้ า นบาท และ 94.69 ล้ า นบาท ตามล าดั บ คิ ด เป็ น
อัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 26.40 และร้อยละ 23.56 ตามลาดับ ในปี 2555 บริษัทมีอัตรากาไรสุทธิลดลงจากปี 2554
ลดลง เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การปรับเงินเดือนให้พนักงาน และบริษัทได้ มีการ
สรรหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับงานในอนาคต อีกทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่จาเป็นต่อธุรกิจมีการปรับราคาสูงขึ้น รวมถึง
บริษัทมีการขยายสานักงานเพื่อรองรับบุคลากร
บริษัทฯ มีกาไรต่อหุ้นสาหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น 0.99 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 342.77 ล้านบาท และ 397.91 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.09
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 244.51 ล้านบาท และ 277.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 71.33 และร้อยละ 69.70 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ในปี 2554 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว เท่ากับ 91.62 ล้านบาท และ 104.03 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริษัท
ฯ มีนโยบายนาเงินสดคงเหลือจากการไว้ใช้หมุนเวียน มาลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่าและสภาพคล่องสูง
เพื่อเป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ
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บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 70.89 และ 83.01 ล้านบาท ตามลาดับ ระยะเวลาในการ
เก็ บ หนี้ เฉลี่ ยเท่ ากั บ 85 และ 78 วัน ตามลาดับ โดยปกติ ของธุรกิจ บริก าร หลั งจากออกใบแจ้ งหนี้แ ล้ว ลู กค้ าจะใช้ เวลา
ประมาณ 10-15 วันสาหรับการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับงานที่หน้างาน จากนั้นบริษัทจึงสามารถวางบิลที่สานักงาน
ลูกค้าได้ โดยลูกค้าบางรายมีกาหนดเวลาวางบิลเดือนละ 1-2 ครั้ง ทาให้บางครั้งต้องใช้เวลาประมาณ 15-30 วันเพื่อรอวางบิล
และให้เครดิตลูกค้าหลังจากวางบิลแล้วอีกประมาณ 30-45 วัน ทาให้ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 78 วัน
การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จตามเอกสารสรุปความคืบหน้า (Work in progress) ของแต่ละงานโดยมีลูกค้า
ลงนามรับรองและบันทึกเป็นมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 เท่ากับ 59.82 ล้านบาท และ
63.15 ล้านบาท ตามลาดับ
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 57.47 ล้านบาท และ 58.61 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน
มีมู ลค่าเท่ ากับ 47.29 ล้ านบาท และ 45.17 ล้ านบาท ตามลาดั บ หนี้ สิน หมุน เวียนที่ สาคั ญ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้ า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่คือ เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย เป็นต้น
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 10.18 ล้านบาท และ 13.45 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
ในปี 2555 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมีการเช่าซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการดาเนินงาน รวมถึงบริษัทได้มีการ
ตั้งประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 285.28 ล้านบาท และ 339.30 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2555 ได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 จานวนเงิน 27 ล้านบาท และได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอีกจานวนเงิน
18.89 ล้านบาท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีค่าใช้จ่ายสาหรับปี 2555 เป็นจานวนรวม 760,000 บาท
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อ มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อ ผู้สอบบั ญ ชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของข้าพเจ้า จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม

2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ตาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ประทับตราบริษัท

ส่วนที่ 2 หน้า 58

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัว
ประชาชน

อายุ
(ปี)

นายนที บุญพราหมณ์

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท
-

การศึกษามหาบัณฑิต (Master of Education (for
Higher Education)) Texas Southern University
พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2550 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ควอลลีเทค
ทดสอบทางวิศวกรรม
บจ.กรุ๊ป คอนซัลติ้ง แอนด์ เซลส์ (เปลีย่ น ส่งออกอาหารไทย
ชื่อจาก บจ. ไทยกุ๊กเซอร์วิส เมื่อวันที่
4 กันยายน 2551)
บจ. สรรพสินค้าตั้งฮั่วเสง
ห้างสรรพสินค้า

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายสรรพัชญ์ รัตคาม

56

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้องชายของ
นางมณีรัสมิ์

13.98

2534 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

ไม่มี

10.55

2534 – ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

บมจ.ควอลลีเทค
บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้

ทดสอบทางวิศวกรรม
อสังหาริมทรัพย์

ไม่มี

5.67

2550 - ปัจจุบนั
2545 - 2550

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการวิศวกรโครงการ

บมจ.ควอลลีเทค
บจ. เชฟรอน ประเทศไทย สารวจและ
ผลิต

ทดสอบทางวิศวกรรม
สารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายสมชาญ
ลัพธิกุลธรรม

56

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสุเมธ
เตชาชัยนิรันดร์

52

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัว
ประชาชน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

59

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
พี่สาวของ
นายสรรพัชญ์

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท
0.04

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2553 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางบัญชี

2549 - ปัจจุบัน
2549 – 2553

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ปรึกษา

2553 - ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ

2545 – 2549
นายสมยศ เจียมจิรังกร

60

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

-

2550 - ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายทินกร สีดาสมบูรณ์

51

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษีอากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2550 – ปัจจุบัน

ไม่มี

-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บจ.พีวเี อ็น เอ็นจิเนียริง่

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ควอลลีเทค
บมจ.ควอลลีเทค

นาเข้าและจาหน่ายอุปกรณ์วาล์ว
ต่างๆ
ทดสอบทางวิศวกรรม
ทดสอบทางวิศวกรรม

บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกันสนิม

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.เจ้าพระยามหานคร
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล

อสังหาริมทรัพย์
ผลิตและแปรรูปโครงสร้างเหล็ก
ขนาดใหญ่
จาหน่ายและติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

บจ. คาม่า ร่วมทุน
บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล
บจ.ดีวีเอ็มวีเอส
บมจ.ควอลลีเทค
บจ.สานักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี
สานักงานที เอ็น แอลการบัญชีและ
กฎหมาย

ผลิตและแปรรูปโครงสร้างเหล็ก
ผลิตก๊าซชีวภาพ
ทดสอบทางวิศวกรรม
สานักงานตรวจสอบบัญชี
สานักงานตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัว
ประชาชน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท

ไม่มี

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ

การเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ
ทดสอบทางวิศวกรรม
ผลิตกล่องกระดาษ
ผลิตและจาหน่ายเครื่องเสียง
บริการรักษาความปลอดภัย

2540 – ปัจจุบัน

วิทยากร

2538 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ

2536 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา
วิทยากรอิสระ
(วิชากฎหมายศุลกากร
และอื่นๆ)
กรรมการ
ผู้อานวยการ
อาจารย์พิเศษ
(วิชาภาษีศุลกากร)

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยจากัด
บมจ.ควอลลีเทค
บจ. ดิศรณ์ บรรจุภัณฑ์
บจ. นาโกย่า อุตสาหกรรม
บจ.เอส เอส ที บิซิเนสแมเนจเม้นท์
แอนด์กรุ๊ป
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม
บจ. กฤติกานต์ คอร์ปอเรชั่น
โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ

ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายสมพงษ์ ส่งแสง

50

ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวรัชนีวรรณ
รวิรัช

64

รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

1.77

2550 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา
จาหน่ายกระจกอาคาร
สถานฝึกอบรม

บมจ.ควอลลีเทค
ทดสอบทางวิศวกรรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร หน่วยงานราชการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัว
ประชาชน

อายุ
(ปี)

นายถาวร กิจเจริญ

56

อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

นายชาญณรงค์
ทิชินพงศ์

44

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)

นายรักชาติ อินทะผิว

40

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

-

2543 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดย
ไม่ทาลาย

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

ไม่มี

0.05

2536 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
และรับรอง

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

ไม่มี

-

2544 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

ไม่มี

0.05

2537 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

ไม่มี

0.00

2553 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และคุณภาพ
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและ
การตรวจสอบ

บมจ.ควอลลีเทค

ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

โรงกลั่นน้ามัน ปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี

มหาวิทยาลัยสยาม

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา

นางวิมล แซ่ฟุ่ง

42

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.กิตติกร งามพึงพิศ

34

วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mechanical & Material Engineering (Master)

2545 - 2553

Kyoto University
Mechanical & Material Engineering (PhD)
Kyoto University

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวกุลนิษฐ์
สารภาพ

อายุ
(ปี)
36

คุณวุฒิทางการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท
0.02

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2548 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันาคม 2555

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บมจ.ควอลลีเทค

ประเภทธุรกิจ
ทดสอบทางวิศวกรรม

