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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000
บำท โดยกลุ่ ม นำยสรรพั ช ญ์ รั ตคำม และนำยสมชำญ ลั พ ธิ กุลธรรม (ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผู้ จั ดกำร และกรรมกำรใน
ปัจจุบัน) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้ำนกำรทดสอบ โดยไม่
ทำลำย (Non-Destructive Testing) จำกนั้นจึงขยำยสู่บริกำรตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเริ่มได้รับอนุญำตจำก
กอง เชื้อเพลิง กรมโยธำธิกำร ให้เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทที่อ ยู่บนรถ สถำนี บรรจุก๊ำซ
และคลังเก็บ ปิโตรเลียมเหลว และขยำยบริกำรเพิ่มเติมตำมลำดับ
ปัจจุบันบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยด้วยกำรบริกำรทดสอบ
โดยไม่ ท ำลำย ( Non-Destructive Testing ) และกำรตรวจสอบและรับ รองคุ ณภำพ ( Inspection and Certification ) เพื่ อ
ควำมปลอดภั ยในกำรใช้ ง ำนเครื่อ งจั กรอุ ป กรณ์ ภ ำชนะรับ แรงดั น หม้ อ ไอน้ ำ ระบบท่ อ รั บ แรงดั น และโครงสร้ำ งเหล็ กที่ มี
ควำมสำคัญต่อกระบวนกำรผลิต กำรจัดเก็บและกำรขนส่งลำเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนปิโตรเคมีและ กำร
ก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนสำกลและข้อกำหนดของกฎหมำย โดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์สูงด้วยเครื่องมื อ
และเทคโนโลยี ชั้นสูง เพื่อตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำจนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
จำกควำมมุ่ ง มั่ น ในกำรพั ฒ นำบริ ษั ท ฯอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ท ำให้ บ ริษั ท ควอลลี เทค จ ำกั ด (มหำชน) ผ่ ำ นกำรรับ รอง
ระบบงำน ห้องปฎิบัติกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยตำมมำตรฐำนสำกลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025 สำหรับกำร
ทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติกำร (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จำกสำนั กงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม และ
ISO 9001:2008 มำตรฐำน คุณภำพกำรจัดกำรภำยใน และได้ขึ้นทะเบียนรับรองจำกหน่วยรำชกำรที่สำคั ญ อำทิ กรมธุรกิจ
พลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และสภำวิศวกร เป็นต้น
1.1 พันธกิจ
1. มุ่งมั่นพัฒนำศักยภำพขององค์กรและบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถในระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง
2. ขยำยกำรให้บริกำรและพัฒนำเครือข่ำยไปยังกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง
3. ดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมำภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2534
 เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภำพั น ธ์ 2534 ทุ น จดทะเบี ยน 2 ล้ ำ นบำท ตั้ ง ส ำนั ก งำนอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหำนคร
 ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊ำซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ
ถังขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซและอุปกรณ์ และกำรออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ จำกกรม
โยธำธิกำร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)
ส่วนที่ 1 หน้า 1

ปี 2535
 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ำมัน จำกบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน)
1. โครงกำร Fuel Pipeline Transportation / FPT Project ท่ อ ขนำด 14” ควำมยำว 76 ก.ม. จำกโรง
กลั่นน้ำมั นบำงจำกถึงบริษั ท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง
2. โครงกำร Thai Petroleum Pipeline / THAPP Project ท่ อ ขนำด 18” ควำมยำว 86 ก.ม. จำกคลั ง
น้ำมันอำเภอลำลูกกำ ถึงคลังน้ำมันจังหวัดสระบุรี
ปี 2536
 ผู้บริห ำรบริษั ทฯ นำยสรรพัชญ์ รัตคำม กรรมกำรผู้จัดกำรและนำยสมชำญ ลัพ ธิกุลธรรม รองกรรมกำร
ผู้ จั ด ก ำร ได้ รั บ ใบ รั บ รอ งจำก The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) เป็ น
ผู้ชำนำญกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย ระดับ 3 (Level III)
ปี 2537
 ผู้ บ ริ ห ำรได้ พิ จ ำรณำถึ ง ลั กษณะงำน ลู กค้ ำทั่ ว ไปและลู กค้ ำ หลั กที่ เป็ น พั น ธมิ ตร ว่ ำ ส่ ว นใหญ่ มี สถำน
ประกอบกำรในบริเวณภำคตะวันออก เพื่อควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนและลดต้นทุนกำรเดินทำงจำก
กรุงเทพฯ มำจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคียง จึงจัดตั้งสำนักงำนย่อยที่อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุ รี
และย้ำยพนักงำนส่วนหนึ่งมำประจำกำร
ปี 2538
 จัดตั้งสำนักงำนย่อยที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำในเขตนิ คมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด
 รับงำนจำกบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) โรงแยกก๊ำซ จังหวัดระยอง
ปี 2542
 บริษั ทรับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท.
จำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วังน้อย
ปี 2543
 รับงำนของบริษัท ยูโนแคล (ไทยแลนด์) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด) ในกำรทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแท่งขุดเจำะ (Platform)
ในอ่ำวไทย
ปี 2544
 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยงำนและปริมำณพนั กงำนที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึง
ตัดสิ นใจย้ ำยสำนักงำนใหญ่ จำกกรุงเทพฯ มำตั้งที่ อำเภอบ้ำ นบึ ง โดยสร้ำงอำคำรสำนั กงำนขยำยจำก
สำนักงำนย่อยเดิม เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อกำรทำงำนของพนักงำน
(ปัจจุบันเป็นสำนักงำนสำขำ)
 ได้รับใบอนุญำตเลขที่ 0031/44 จำกสภำวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล
ส่วนที่ 1 หน้า 2

ปี 2545
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้ำนบำท เพื่อกำรขยำยกิจกำรและให้เป็นไปตำมข้อบังคับของกรมโยธำธิกำร
ที่กำหนดให้บริษัทที่ให้บริกำรทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊ำซ LPG ประเภทที่ 1 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่
น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท
ปี 2547
 งำนบริกำรในจัง หวั ดระยองมีกำรขยำยตั วอย่ำงรวดเร็ว บริษั ท ฯ จึงสร้ำงสำนั กงำนสำขำที่ อำเภอเมื อ ง
ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง
 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำ ซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซทรำนส์ไทย-มำเลเชีย (Trans-Thailand-Malaysia Pipeline and Gas Separation Plant Project)
ปี 2548
 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซเส้นที่สำม (Third Transmission Pipeline Project)
 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) เพิ่มในโครงกำร
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้
 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) โครงกำรวังน้อยแก่งคอย
 รับ งำนจำกบริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกั ด (มหำชน) ในกำรทดสอบและตรวจสอบระบบท่ อ และ
อุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
ปี 2549
 ได้รับใบอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและกำรติดตั้ง
ปี 2550
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้ำนบำท เพื่อขยำยกิจกำรสำนักงำนระยองพื้นที่เพิ่มเป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปลี่ยน
สำนักงำนจังหวัดระยอง เป็นสำนักงำนใหญ่ของบริษัทและให้สำนักงำนบ้ำนบึงเป็น สำนักงำนสำขำ
 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2550
 ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn
Bhd. (PAC) ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ด้วย
วิธี Acoustic Emission
 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 17025: 2005 สำหรับกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้ ำนกำรวั ดควำมหนำของเหล็ กและเหล็ กกล้ ำ เป็ น
รำยแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550
ปี 2551
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็น 100 ล้ำนบำท
 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรภำยใน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2551
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ปี 2552
 บริษัทได้นำหุ้นสำมัญเข้ำตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2552
 ได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำนหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนำควำมร้อน
ปี 2553
 ในเดือนกันยำยน บริษัทได้เริ่มทำกำรก่อสร้ำง อำคำรสำนักงำน ค.ส.ล. 2 ชั้น สำนักงำนระยอง เพื่อรองรับ
กำรขยำยตั ว ในกำรให้ บ ริ กำรลู กค้ ำในเขตนิ คมอุ ตสำหกรรมมำบตำพุ ด จั ง หวั ดระยอง และเป็ น ศู น ย์
ฝึกอบรมกำรทดสอบและตรวจสอบทำงวิศวกรรม สำหรับพนักงำนและบุคคลภำยนอก
 ปรับโครงสร้ำงองค์กร โดยเพิ่มหน่วยงำน ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและคุณภำพ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
และพัฒนำธุรกิจและคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ปี 2554
 ในเดือนกันยำยน บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัทคือ
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรงำนวิศวกรรมควำม
ปลอดภัยในต่ำงประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมำร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง เพื่อให้บริกำรงำนวิศกรรมควำม
ปลอดภัยในประเทศพม่ำและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2555
 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซเส้นที่สี่ (Fourth Transmission Pipeline Project)
ปี 2556
 จัดตั้งสำนักงำนสำขำกรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้ในกำรขยำยพื้นที่กำรทำงำนของสำนักงำนกรุงเทพฯ
ปี 2557
 ได้ รับ กำรรับ รองเพื่ อ ขยำยขอบข่ ำ ยด้ ำ นกำรรั บ รองด้ ำ นกำรทดสอบโดยไม่ ท ำลำยตำมระบบ ISO/IEC
17025 (MT, PT, UT, RT) เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อยที่สาคัญ
บริ ษั ท ควอลลี เทค จ ำกั ด (มหำชน) ได้ดำเนิน กำรจัดตั้ งบริษั ท ย่ อ ยอี ก 2 แห่ ง เมื่ อ วัน ที่ 1 กั น ยำยน 2554 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด (QLTM)
บริษั ท ควอลลี เทค จำกั ด (มหำชน) ถื อหุ้ น ในสั ดส่ ว นร้อ ยละ 50.99 มี ทุ น ที่ ออกและช ำระแล้ ว จำนวน
2,000,000 บำท ดำเนินธุ รกิจให้บ ริกำรงำนด้ำ นวิศวกรรมควำมปลอดภัยในประเทศพม่ำและประกอบธุ รกิ จอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
2. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (QLTI)
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มี ทุนจดทะเบี ยนจำนวน 5,000,000
บำท มีทุ นที่ ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 2,500,000 บำท ดำเนิน ธุรกิ จให้ บริกำรงำนด้ำ นวิ ศวกรรมในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering
service) ซึ่งหมำยถึงกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมระดับสำกลในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้กับองค์กรต่ำงๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่ลูกค้ำต้องกำร กำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การทดสอบโดยไม่ ทาลาย (Non-Destructive Testing) หมำยถึ ง กำรใช้กรรมวิธีกำรค้น หำรอยบกพร่องหรื อ
ควำมผิดปกติของชิ้นงำน โดยที่ไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นกับชิ้นงำนนั้นๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจำก
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย โดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยในกำรตรวจสอบชิ้นงำน และ
ประมวลผลกำรทดสอบพร้อมกับกำรออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ้นงำน ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำชิ้นงำนนั้นๆ
มีสภำพเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ กำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองตำมกฎหมำย
สำหรับถังบรรจุก๊ำซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อน้ำ และแทงค์ติดตรึง เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริกำรกับลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสำหกรรม
พลัง งำน เช่น โรงผลิตไฟฟ้ ำ โรงกลั่น น้ ำมั น โรงงำนปิ โตรเคมี โรงแยกก๊ ำ ซ โรงบรรจุก๊ำ ซ โรงงำนผลิ ตและติดตั้ ง อุป กรณ์
เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ ต้องตรวจสอบตำมกฎหมำยเพื่อควำมปลอดภัย เช่น หม้อน้ำ เครน ถัง LPG
ถังบรรจุสำรเคมีอันตรำย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น
ทั้งนี้ ลู กค้ ำของงำนให้บ ริกำรกำรทดสอบโดยไม่ ทำลำย และกำรให้บ ริกำรตรวจสอบและรับ รองคุ ณภำพ มี ควำม
แตกต่ำงกันคือ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย ประมำณร้อยละ 90 จัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมำโครงกำร ซึ่งบริษัทฯ จะ
ให้บริกำรรับเหมำช่วงสำหรับงำน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ กลุ่มลูกค้ำหลักประมำณร้อยละ
70 เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรง โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจำปี และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมกฎหมำย
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โครงสร้างรายได้
หน่วย: ล้ำนบำท
ลักษณะงาน

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

กำรทดสอบโดย
ไม่ทำลำย

บมจ.ควอลลีเทค
QLTI
QLTM
บมจ.ควอลลีเทค
QLTI
QLTM
บมจ.ควอลลีเทค
QLTI
QLTM

100%
99.99%
50.99%
100%
99.99%
50.99%
100%
99.99%
50.99%

กำรตรวจสอบ
และรับรอง
รำยได้อื่นๆ

รวม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

221.66

54.60

215.48

53.71

275.71

54.55

180.28

44.41

181.52

45.26

225.18

44.55

4.03

0.99

4.13

1.03

4.53

0.90

405.97

100.00

401.13

100.00

505.42

100.00

2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริษั ทฯดำเนินธุรกิจให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบวั สดุทำงวิศวกรรม (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงโลหะต่ำงๆ ทั้งที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และกำร
ตรวจสอบคุณภำพระหว่ำงกระบวนกำรผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ำเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้ำงต่ำงๆจะไม่ เกิดควำมเสียหำยใน
ระหว่ำงกำรผลิต จนส่งผลให้กระบวนกำรต้องหยุดชะงัก กำรให้บริกำรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (NonDestructive Test) และกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงกำรตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซและ
ระบบท่อ LPG และ NGV
2.1.1.1 ประเภทการให้บริการ
(1)
การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Test: NDT)
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย หมำยถึง กำรทดสอบหำควำมบกพร่องหรือควำมผิดปกติของชิ้นงำน รอยเชื่อมของชิ้นงำน
โดยที่ไม่ต้องทำลำยชิ้นงำนเพื่อกำรทดสอบ ไม่ทำให้ชิ้นงำนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง ขนำด หรือสมรรถนะ กล่ำวคือเป็นกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติท ำงฟิ สิกส์ เช่น แสง ควำมร้อน รังสี คลื่ นเสียง ไฟฟ้ำ หรือแม่เหล็กของวัสดุ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำม
ควำมผิดปกติข องโครงสร้ำงภำยในหรือรอยบกพร่องที่ มีอยู่ กำรวัดคุณสมบั ติเหล่ำนี้ จะสำมำรถประเมินควำมผิดปกติของ
โครงสร้ำงภำยในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่ได้โดยไม่ทำให้วัสดุเกิดควำมเสียหำย กำรทดสอบโดยไม่ทำลำยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะชิ้นงำนที่มีต้นทุนกำรผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตำมสั่ง นอกจำกนี้ยังใช้ในกำร
ตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์ และโครงสร้ำงทั่ว ไป ทั้งก่อนกำรใช้งำน (Pre-Service) ระหว่ำงกำรใช้ งำน (On service)
และตรวจสอบระหว่ำงหยุดโรงงำน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอำยุกำรใช้งำน
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ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ทาลาย
 ชิ้นงำนไม่ได้รับควำมเสียหำยใดๆ หลังกำรทดสอบแล้วสำมำรถนำชิ้นงำนกลับมำใช้ได้ตำมปกติ
 ตรวจสอบในขณะใช้งำนได้
 กำรตรวจสอบชิ้นงำนตำมระยะเวลำกำรใช้งำน จะทำให้ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพชิ้นงำนหลังผ่ำนกำร
ใช้งำนแล้ว
 อุปกรณ์มีควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย สำมำรถออกงำนภำคสนำมได้
 สำมำรถใช้ในกำรปรับปรุงเทคนิ คกำรผลิต เช่น ใช้วิธีกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยตรวจสอบงำนเชื่อมแบบต่ำงๆ
และเลือกใช้วิธีกำรเชื่อมที่ได้คุณภำพมำตรฐำนที่เหมำะสมสำหรับกำรใช้งำน เป็นต้น
 ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกช่วยลดของเสียระหว่ำงกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) กำรทดสอบโดยไม่ ท ำลำยแบบดั้ ง เดิ ม (Conventional NDT) เช่ น กำรทดสอบโดยกำรใช้ รัง สี และอนุ ภ ำค
แม่เหล็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมำยำวนำน ยังคงได้รับควำมนิยมและมีประสิทธิภำพอยู่ในปัจจุบัน
2) กำรทดสอบโดยไม่ทำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีกำรตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่มีควำมหลำกหลำยและซับซ้อนมำกขึ้น มีข้อดีคือใช้บุคลำกรน้อย ระยะเวลำในกำรทดสอบน้อยกว่ำ
รวดเร็ว กว่ ำ นอกจำกนี้ ยัง สำมำรถให้ ผลที่ ชั ดเจนและครอบคลุ ม กว่ ำ และในปั จ จุ บั น ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำง
เทคโนโลยี ทำให้ธุรกิจต้องมี กำรปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มำกยิ่ งขึ้นเนื่ องจำกสำมำรถใช้ในกำรทดสอบที่
ซับ ซ้ อ นและมี ข้ อ จ ำกั ดในแบบที่ กำรทดสอบแบบดั้ งเดิ ม ไม่ สำมำรถท ำได้ เช่ น กำรตรวจสอบท่ อ ส่ งก๊ ำ ซที่ มี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดใหญ่ เป็นต้น
บริษัทฯ เริ่มต้นจำกกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยแบบดั้งเดิมและขยำยบริกำรสู่กำรทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยในปัจจุบันสำมำรถให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในอุตสำหกรรมทั้งหมด คือ
ประเภทของการทดสอบ
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Conventional NDT
Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี
เป็นกำรตรวจหำรอยตำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้สำรกัมมันตภำพรังสีและใช้
แผ่นฟิ ล์ม บัน ทึกข้ อมูล เหมำะสำหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่ อยู่ลึก
เข้ำไปตำมแนวรังสี

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น รวมทั้งกำร
ตรวจสอบควำมบำง (Thinning) และกำรสึก
กร่อน

Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก
เป็ น กำรวั ด รอยบกพร่ อ งบริ เ วณผิ ว วั ส ดุ โ ดยกำรใช้ กำรเหนี่ ยวน ำจำก
สนำมแม่เหล็กจำกไฟฟ้ำกระแสตรงหรือกระแสสลับ
Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
เป็นกำรใช้กำรฉีดสีลงบนพื้นผิววัสดุและทำควำมสะอำดสีบนผิววัสดุเพื่อ
ตรวจสอบดูรอยแตกของผิววัสดุด้วยตำเปล่ำ หรือภำยใต้แสง Black Light
ส่วนที่ 1 หน้า 8

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น
กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น
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Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นกำรตรวจสอบโดยกำรใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดควำมหนำและค้นหำ
จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุ
Hardness Test: การทดสอบความแข็ง
เป็นกำรทดสอบควำมแข็งของโลหะในกำรต้ำนทำนต่อกำรแปรรูปถำวร ซึ่ง
มีประโยชน์ในกำรนำมำออกแบบภำชนะรับแรงดันต่ำงๆ
Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี
เป็นกำรตรวจสอบเพื่อบอกชนิดส่วนประกอบทำงเคมีของวัสดุซึ่งมีควำม
จำเป็นของโลหะในงำนอุตสำหกรรม
Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสูญญากาศ
เป็นกำรตรวจสอบรอยรั่วของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคควำมแตกต่ำงของ
ควำมดันภำยในกับภำยนอกบรรจุภัณฑ์
Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบ
ผิว เป็นกำรตรวจสอบเพื่อหำรอยที่เคลือบไม่เรียบร้อยซึ่งจะทำให้ควำมชื้น
หรือน้ำซึมผ่ำนได้
Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติกำรเหนี่ยวนำแม่เหล็กของ
โลหะ
Replica Test: การทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโลหะ
ใช้ในกำรวิเครำะห์สำเหตุควำมเสียหำยของวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจำกโลหะทุก
ชนิด
Video Borescope: การทดสอบด้วยกล้อง
เพื่อตรวจสภำพภำยในของอุปกรณ์หรือท่อ , ตรวจดูสิ่งตกค้ำง สิ่งผิดปกติ
ต่ำงๆโดยใช้กล้องติดปลำยสำยนำทำงส่องเข้ำไปดูสภำพภำยในของ
อุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้โดยตรง
Ferrite Scope: เพื่อวัดปริมำณเฟอร์ไรต์ในเนื้อเหล็กกล้ำไร้สนิมซึ่งมีผล
ต่อควำมต้ำนทำนในกำรกัดกร่อน
Advanced NDT
Acoustic Emission Test: การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอะคูสติก
เป็นกำรตรวจสอบหำรอยรั่วหรือกำรเป็นสนิมของอุปกรณ์

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น และงำนวัด
ควำมหนำทุกชนิด
กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น
ตรวจวิเครำะห์ส่วนผสมของโลหะ
ตรวจสอบรอยรั่วตำมแนวเชื่อม และบริเวณของ
พื้นถังบรรจุน้ำมัน หรือชิ้นงำนที่เข้ำถึงได้เพียง
ด้ำนเดียว
ตรวจควำมสมบูรณ์ของกำรเคลือบวัสดุที่ไม่เป็น
ตัวนำที่เคลือบบนวัสดุโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้ำ
ตรวจสอบคุณสมบัติกำรเหนี่ยวนำแม่เหล็กของ
โลหะ เช่น Stainless 304 H
ตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคของโลหะทุกชนิด
ตรวจสอบหำควำมผิดปกติหรือตรวจดูสภำพใน
ชิ้นงำนเล็กๆ ที่ไม่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ
ได้
ตรวจสอบรอยเชื่อมของชิ้นงำนที่เป็นท่อถัง
สแตนเลส ชนิด Duplex Stainless Steel
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ แนวเชื่อมในถัง
(Aboveground storage tank, Pressure
Vessel) และตรวจหำรอยรั่วของวำล์ว

Eddy Current: การตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน
ภำชนะแลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat
เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของท่อสเตนเลส และอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็ก
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม
คำร์บอน
ส่วนที่ 1 หน้า 9
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Remote Field Eddy Current: เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของ
ท่อเหล็กคำร์บอน
Magnetic Flux Leakage: เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของท่อ
เหล็กคำร์บอนที่มีครีบระบำยควำมร้อน
Internal Rotating Immersion System: เป็นกำรตรวจวัดควำมสมบูรณ์
ของท่อขนำดเล็กที่ทำจำกโลหะต่ำงๆจำกภำยใน
Phase Array (PAUT): การทดสอบด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูงแบบ Phase
Array เป็นกำรใช้คลื่นเสียงควำมถี่สูง ในกำรตรวจควำมสมบูรณ์ของเนื้อ
โลหะโดยใช้หัวตรวจสอบที่มีผลึกตรวจสอบหลำยๆหน่วยในหัวเดียวกัน ซึ่ง
ทำให้กำรตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ได้มำก เร็ว และแม่นยำ สำมำรถ
แสดงผลกำรทดสอบได้ชัดเจน เข้ำใจง่ำยและเก็บบันทึกผลไว้ใช้อ้ำงอิง
ต่อไปได้กว่ำแบบทั่วไป
Time of Flight Diffraction (TOFD): การทดสอบด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง
แบบ Time of Flight Diffraction เป็นกำรใช้คลื่นเสียงควำมถี่สูง โดยใช้
เทคโนโลยีกำรกระเจิงของคลื่นเสียง ซึ่งมีควำมแม่นยำในกำรประเมินหำ
ขนำดและตำแหน่งของรอยบกพร่องมำก
Tank Floor Scan: กำรตรวจสอบหำกำรกัดกร่อนของพื้นถังน้ำมันขนำด
ใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Flux Leakage ทำให้ทรำบถึงสภำพ
ของพื้นถังด้ำนหลังที่มองไม่เห็น
Computed Radiograph: เป็นกำรทดสอบด้วยรังสีโดยใช้แผ่น Imaging
Plate แทนฟิล์ม X-ray ทั่วไป แล้วทำกำรอ่ำนผลบนจอคอมพิวเตอร์ ทำให้
เห็นภำพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภำชนะแลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม
ภำชนะแลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม
ภำชนะแลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเนื้อโลห่ะต่ำงๆ
เช่น ถังก๊ำชควำมดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเนื้อโลห่ะต่ำงๆ
เช่น ถังก๊ำชควำมดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น

กำรตรวจสอบพื้นถังขนำดใหญ่
กำรทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหำกำรกัดกร่อน
ของภำชนะควำมดันและระบบท่อ เป็นต้น

บริษั ท ฯให้ บ ริกำรทดสอบโดยไม่ ท ำลำยชิ้ น งำนต่ ำงๆตำมที่ ลูกค้ ำ กำหนด โดย NDT ซึ่ งใช้สำหรั บ ทดสอบควำม
สมบูรณ์ของกำรติดตั้งหรือกำรเชื่อมวัสดุ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งยวดในอุตสำหกรรมที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง โดยเฉพำะใน
อุตสำหกรรมพลังงำน เช่น กำรวำงท่อ ก๊ำซธรรมชำติ กำรตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊ำซ แท่นขุดเจำะ
น้ำมัน โรงงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น
ลักษณะลูกค้ำของบริษัทฯส่วนใหญ่ เป็ นผู้รับเหมำที่ต้องกำรให้บริษัทตรวจสอบคุณภำพของงำนแต่ละงำน และมี
ลูกค้ำบำงส่วนที่เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรงที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกำรตรวจสอบคุณภำพตำมระยะเวลำ จัดทำสัญญำ
ระยะยำว
บริษัทฯมีกำรจัดทำประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยสำหรับกำรให้บริกำรของพนักงำน คุณภำพมำตรฐำน
กำรตรวจสอบ ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ควำมปลอดภัย ฯลฯ และนำข้อคิดเห็นของลูกค้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง
ส่วนที่ 1 หน้า 10

คุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้สำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำเดิมไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับกำรติดต่องำนจำก
ลูกค้ำรำยใหม่ๆ อยู่เสมอ
กำรทดสอบแบบไม่ ท ำลำยนี้ จ ะมี ก ำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อ มหลั ก ฐำนหรื อ ข้ อ มู ล
ประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็ กซ์ เรย์ สำหรับ กำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้ วยรังสี เป็ นต้ น ซึ่ งเป็น กำรรำยงำนควำมสมบูรณ์ หรื อ
บกพร่องของชิ้นงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น แต่มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำชิ้นงำนที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่ใน
สภำพที่เหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนหรือไม่
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำยนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือกำรป้องกันมิให้โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมต่ำงๆ เกิดควำม
เสียหำยอันจะก่อให้เกิดอัน ตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสำหกรรมที่เป็นกลุ่ม เป้ำหมำยคืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่ มี
ควำมเสี่ยงในกำรทำงำนสูง และมีโอกำสเกิดอันตรำยร้ำยแรงในวงกว้ำงหำกเกิดควำมผิดพลำด เช่น อุตสำหกรรมพลังงำนและ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ดังนั้นเพื่อควำมน่ำเชื่อถือในระดับสำกล กำรทดสอบโดยไม่ทำลำยจึงถูกควบคุมโดยมำตรฐำน
ที่กำหนดโดยสมำคมหรือองค์กรระดับประเทศต่ำงๆ ซึ่งแต่ละสมำคมจะกำหนดวิธีกำรตรวจสอบโดยไม่ทำลำยแต่ละประเภท
ขึ้นมำเป็นมำตรฐำนของตนเอง ตัวอย่ำงองค์กรหรือสถำบันวิชำชีพสำคัญในต่ำงประเทศที่มีกำรกำหนดมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยมีดังต่อไปนี้
 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)
นอกเหนือ จำกมำตรฐำนในกำรทดสอบแล้ ว สมำคมเหล่ำนี้ยังมี กำรกำหนดระดับทั กษะของบุคลำกรผู้ตรวจสอบ
โดยบุคลำกรจะต้องได้รับกำรอบรม ทดสอบควำมรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกำศนียบั ตรตำมระดับ ขั้นที่กำหนดไว้จึงจะ
สำมำรถทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนได้ เช่น บุ คลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบตำมมำตรฐำนของสมำคม ASNT จะมี
ทั้งหมด 3 ระดั บ บุ คลำกรที่ ผ่ำ นกำรทดสอบในระดั บที่ 1 จะสำมำรถทำกำรทดสอบและบั น ทึ กผลได้ ตำมวิธีกำรที่ กำหนด
สำหรับระดับที่ 2 บุคลำกรมีอำนำจในกำรตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงำนผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ส่วนบุ คลำกรที่ ผ่ำนกำร
ทดสอบในระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จะมีอำนำจในกำรเลือกวิธีกำรทดสอบ สำมำรถจัดกำรฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรอง
ให้กับบุคลำกรในระดับที่ 1 และ 2 ได้
บริษัทฯมีจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองทั้งหมด 237 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับกำรรับรองระดับ 1 จำนวน 22 คน
ระดับ 2 จำนวน 210 คน และระดั บ 3 จำนวน 5 คน (เป็นผู้ บริห ำรระดั บสูง 1 ท่ำน) บริษัท ฯมีน โยบำยกำรพั ฒ นำบุคลำกร
ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรหมุนเวียนของพนักงำนและกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต และยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
เพื่อให้บุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองมีจำนวนพอเพียงและมีกำรหมุนเวียนอย่ำงสมดุล
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(2)
การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification)
กำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพงำน เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจำกกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
ซึ่งท ำโดยใช้วิ ธีกำรทดสอบประเภทต่ ำงๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ ทำลำยในกำรตรวจสอบชิ้ นงำน และประมวลผลกำร
ทดสอบพร้อมทั้งออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ้นงำน ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำชิ้นงำนนั้นๆ มีสภำพเหมำะสม
สำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ กำรตรวจสอบสำมำรถทำได้ทั้งกำรตรวจสอบรับรองชิ้นงำนแต่ละชิ้นงำน โดยดำเนินกำรในระหว่ำง
กำรผลิ ตใหม่ ที่ โ รงงำนผู้ผลิ ต หรือ ในระหว่ำ งกำรติ ดตั้ ง ณ สถำนที่ ใช้ งำน รวมทั้ งดำเนิ น งำนภำยหลั งกำรใช้ ง ำน เช่ น กำร
ตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภำพประจ ำปี สำหรั บ ถั ง บรรจุ ก๊ำ ซ หรื อ กำรตรวจสอบรวมทั้ ง ระบบ เช่ น กำรตรวจสอบโรงงำน
(Plant Inspection Service) เป็นต้น ลูกค้ำหลักสำหรับบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ลูกค้ำที่ต้องกำรกำรรับรองตำมกฎหมำย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG NGV ถังบรรจุน้ำมัน ถังบรรจุ
สำรเคมี เป็นต้น) หม้อไอน้ำ ภำชนะควำมดันประเภทต่ำงๆ และอื่นๆ
2. ลูกค้ำที่เป็ นโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง เช่น โรงกลั่นน้ ำมั น โรงแยกก๊ำซ โรงงำนปิ โตรเคมี
แท่นขุดเจำะน้ำมัน ที่ต้องกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพโรงงำนตำมมำตรฐำนกำรผลิตและกำรซ่อมบำรุง
กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพมีข้อดีที่สำคัญคือมีควำมแน่นอนของรำยได้สูง ลูกค้ำส่วนใหญ่ใช้บริกำร
ตรวจสอบประจำปีอย่ำงต่อเนื่ องโดยจัดทำเป็นสัญญำระยะยำว อำทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นต้น นอกจำกนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภำพในกำรเติบโต
ในอนำคตสูง สำเหตุหลักจำกกำรขยำยตัวของกำรใช้พลังงำนจำกก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพของ
ถังบรรจุ ทั้งถังติดตรึงและถังที่ใช้ในกำรขนส่ง และอื่นๆตำมที่กฎหมำยกำหนด
บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆดังต่อไปนี้
 ถังอัดควำมดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊ำซอุตสำหกรรม อำทิ ไนโตรเจนเหลว คำร์บอนไดออกไซด์เหลว
คลอรีนเหลว เป็นต้น
 ถังก๊ำซธรรมชำติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อจัดทำประวัติ และรับรอง
คุ ณ ภำพแท็ ง ก์ ข นส่ ง ตำมข้ อ กำหนดของสำนั ก ควบคุ ม วั ต ถุ อั น ตรำย กรมโรงงำนอุ ต สำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม
 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ำมัน
 หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler)
 ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งกับที่ (Crane and Lifting Equipment)
 กำรตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่ำงเชื่อม (Welding / Welder Qualification Test)
 ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ และถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีกำรให้บริกำรเฉพำะดังต่อไปนี้
o ทดสอบครบวำระ (ณ คลังก๊ำซ ลำนบรรจุก๊ำซ สถำนีบรรจุก๊ำซ สถำนีที่ใช้ก๊ำซ เช่น โรงแรม โรงงำน
สถำนีบริกำร ปั้มก๊ำซ และทดสอบรถขนส่งก๊ำซทำงบก)
o ทดสอบจัดทำประวัติถังที่มีประวัติเดิมแต่ขำดอำยุกำรใช้งำน
o ทดสอบเพื่อขออนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ
o ทดสอบต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร
o ทดสอบเพื่อกำรโอนใบอนุญำต เปลี่ยนตัวแทนค้ำต่ำง แก้ไขระบบท่อ
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o ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
o ทดสอบถังก๊ำซหุงต้ม (Cylinder)
o งำนจัดทำแบบก่อสร้ำง แบบติดตั้ง รำยกำรคำนวณ เอกสำรอื่นๆ รวมทั้งบริกำรติดต่อประสำนงำน
และให้คำปรึกษำยื่นเรื่องขออนุญำตต่อกรมธุรกิจพลังงำนและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กำรตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภำพเกี่ ยวเนื่ อ งโดยตรงกั บ กำรบั งคั บ ใช้ กฎหมำยควบคุ ม ควำมปลอดภั ยของวั สดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรขนถ่ำยเชื้อเพลิงและสำรเคมีอันตรำย ดังนั้นบริษัทฯ จึงศึกษำติดตำมกำรออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุมมำกที่สุด
ทั้งนี้นอกจำกกำรตรวจสอบรับรองตำมปกติ แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกำรทดสอบและประเมิ นผลกำรใช้งำนของ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำมสำคัญในกระบวนกำรผลิต โดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเสียหำยและกำรเสื่อมสภำพที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงำน และนำมำประมวลผล ตัวอย่ำงเช่น ประมวลผลให้ลูกค้ำทรำบว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ชิ้นงำนที่
ตรวจสอบมีควำมเสียหำยหรือเสื่อมสภำพเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใด และประเมินได้ว่ำหำกชิ้นงำนมีกำรเสื่อมสภำพในอัตรำ
เดิม ชิ้นงำนนั้นๆ จะสำมำรถใช้งำนอย่ำงปลอดภัยได้อีกนำนเท่ำใด ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นประโยชน์อย่ำงมำกสำหรับลูกค้ำ เช่น
ทำให้สำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญในกำรบำรุงรักษำเครื่องมื อแต่ละชิ้น สำมำรถวำงแผนกำรซ่อมบำรุงประจำปีได้อย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ เป็ น ต้ น นอกจำกนี้ ในบำงกรณี ลูก ค้ ำ สำมำรถใช้ ผลกำรตรวจสอบเป็ น เครื่อ งยื น ยั น ส ำหรั บ กำรขอลดเบี้ ย
ประกันภัยได้อีกด้วย
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรให้บริกำรประเมินควำมเสี่ยงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยหลักกำร Risk Based
Inspection (RBI) เพื่อกำหนดควำมถี่ วิธีกำรทดสอบ และควำมเข้มงวดในกำรทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะทำ
ให้กำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้โดยกำรลดควำมถี่กำรตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำ
และลดภำระเบี้ยประกันภัยของโรงงำนที่นำวิธีกำรนี้มำใช้
การจัดทาประกันภัยสาหรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
บริษั ทฯ มีกำรจัดทำประกันภัยบุคคลที่สำมกรณีกำรเกิดอุบั ติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 30
ล้ำ นบำท เพื่ อ ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ยงในกรณี เกิ ดควำมผิดพลำดจำกกำรปฏิ บั ติง ำน และนอกจำกนี้ ยังมี กำรจัดท ำประกั นภั ย
เพิ่ ม เติ ม ส ำหรั บ ลู ก ค้ ำ บำงรำยที่ มี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกชำยฝั่ ง ( Offshore) โดยเป็ น กำรประกั น ภั ย แบบ Workman
Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพำะที่อำจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่ำงไร
ก็ตำม ในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัท ฯ ยังไม่เคยมีกรณีเกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนซึ่งนำไปสู่กำรเรียกร้องเงิน
ประกันแต่อย่ำงใด
ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ประกอบด้วย (1) กำรทดสอบชิ้นงำนโดยใช้วิธี กำรทดสอบโดยไม่
ทำลำย และ (2) กำรประเมิ นผลเพื่อรับ รองสภำพกำรใช้งำนของชิ้น งำน ดังนั้น ใบรับรองที่เกี่ยวข้อ งจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
เช่นกัน คือใบรับรองสำหรับ กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย และใบรับรองสำหรับกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพซึ่งถือเป็นงำน
ควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม ดังนั้นบุคลำกรที่สำมำรถออกใบรับรองคุณภำพของชิ้นงำนได้นั้นต้องเป็นบุคลำกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
สภำวิศวกรสำหรับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุมระดับสำมัญวิศวกรขึ้นไป โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น
4 ระดับคือ
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 ภำคีวิศวกรพิเศษ
 ภำคีวิศวกร
 สำมัญวิศวกร
 วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด)
ทั้งนี้ขอบเขตของงำนที่แต่ละระดับสำมำรถทำได้แตกต่ำงกันออกไป ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4
(พ.ศ. 2508) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติวิชำชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตำมมำตรำ 79 ของพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.
2542 (กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงร่ำงโดยสภำวิศ วกร) เช่น ภำคีวิศวกร สำมำรถทำงำนออกแบบและคำนวณ ส่วนสำมัญ
วิศวกร สำมำรถควบคุมและตรวจสอบงำนติดตั้ง และวุฒิวิศวกรสำมำรถทำงำนวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำมขอบเขต
กำรทำงำนของวิศวกรควบคุมแต่ละระดับในรำยละเอียดก็จะแตกต่ำงกันตำมสำขำวิศวกรรม
นอกจำกกำรขึ้น ทะเบียนบุ คลำกรแล้ ว บริษัท ที่ให้ บริกำรตรวจสอบและรับรองก็ ต้องมีกำรขึ้ นทะเบียนด้วยเช่ นกั น
โดยเฉพำะกำรตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมำย เช่น กำรตรวจสอบถังก๊ำซแอลพีจี เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำนของภำครัฐ เช่น
กรมธุรกิจพลังงำน สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนในกำรฝึก อบรมบุคลำกรไปจนถึงกำรออกใบรับรองหรือ
ประกำศนียบัตรให้กับบุคลำกร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย
ณ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯมีจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพรวม 59
คน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ เพี ยงพอกับ กำรดำเนิ นงำนในปั จจุบั น อย่ำงไรก็ตำมบริษัท มีน โยบำยพัฒ นำบุคลำกรในส่วนนี้ อย่ำ ง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
ใบรับรองที่บริษัทฯได้รับ
หน่วยงานที่ให้
การรับรอง
กรมธุรกิจ
พลังงำน

สภำวิศวกร
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม
สำนักงำน
ปรมำณูเพื่อ
สันติ

วันที่ได้รับ
ขอบเขต
การขึ้น
ทะเบียน
ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊ำซ
ใช้ในงำนกำรทดสอบและตรวจสอบถัง 23 ก.ค. 55
หุงต้ม ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถัง
ก๊ำซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถัง
ขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซและ
ขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซ และอุปกรณ์
อุปกรณ์ ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ใช้ในงำนกำรทดสอบและตรวจสอบถัง 25 มี.ค.57
สถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ ประเภท ก๊ำซและจ่ำยก๊ำซ ถังขนส่งก๊ำซ ระบบ
ที่ 1
ท่อก๊ำซและอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ
ได้รับสิทธิประกอบวิชำชีพ
ใช้ในงำนด้ำนวิศวกรรมควบคุม
1 ธ.ค. 57
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคล
เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำน
ใช้ในงำนตรวจสอบและรับรองหม้อน้ำ 31 ธ.ค. 54
หม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ
ของเหลวเป็นสื่อนำควำมร้อน
ควำมร้อน
ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 20 มี.ค. 57
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย และเป็นใบอนุญำตครอบครองสำร
ได้ทำงด้ำน อุตสำหกรรม
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2
ชื่อใบรับรอง / การขึ้น
ทะเบียน
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อายุการใช้
งาน
ถึง
20 ส.ค. 58
ถึง
24 มี.ค. 60
ถึง
30 พ.ย. 58
ถึง
31 ธ.ค. 60
ถึง
19 มี.ค. 59

หน่วยงานที่ให้
การรับรอง

ชื่อใบรับรอง / การขึ้น
ทะเบียน
ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงด้ำน อุตสำหกรรม
ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงด้ำน อุตสำหกรรม
ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
ทำงด้ำน เครื่องกำบังรังสี

ขอบเขต
ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญำตครอบครองสำร
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2
ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง
Iridium-192,Selenium-75,
Caesium-137
ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง
Depleted Uranium

วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน
22 พ.ค. 57

อายุการใช้
งาน
ถึง
21 พ.ค. 59

5 พ.ย. 56

ถึง
4 พ.ย. 58

5 พ.ย. 57

ถึง
4 พ.ย. 58

บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจติดตำมใบอนุญำตต่ำงๆให้มีควำมต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยงำน คือ (1) ผู้ให้บริกำร ซึ่งต้อง
น ำใบอนุ ญ ำตติ ดตั วไปเพื่ อ น ำเสนอต่ อ ลู กค้ ำ (2) ฝ่ ำย Safety มี ห น้ ำ ที่ ค วบคุ ม ใบอนุ ญ ำตในกำรตรวจสภำพให้ ตรงตำม
ข้อกำหนด และ (3) ฝ่ำยบุคคล ที่จะจัดเก็บต้นฉบับใบอนุญำตทั้งหมดและนำมำตรวจสอบอำยุของใบอนุญำตเป็นระยะเพื่อ
นำเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำต่ออำยุ ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำกำรต่ออำยุก่อนที่ใบอนุญำตจะหมดอำยุประมำณ 60 วัน
บริ ษั ทฯ ติดตำมกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้ อ งและผลกระทบที่ อำจเกิ ดกั บ บริษั ท อย่ ำงต่อ เนื่ อง พร้อ มทั้ ง เตรียมกำรขึ้ น
ทะเบียนบุคลำกรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สำมำรถให้บริกำรตรวจสอบรับรองได้อย่ำงครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรด้ำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพตำมที่กฎหมำยกำหนดได้ครบทุกประเภท
2.1.2

การให้การอบรม
กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรทดสอบทำงวิศวกรรมนี้ บุคลำกรผู้ มีควำมชำนำญถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับกำรดำรง
อยู่และควำมก้ำวหน้ำของธุรกิจ บริษัท ฯ จำเป็นต้องมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ได้รับกำรรับรองสำหรับกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีควำมชำนำญและแม่นยำในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ผล เนื่ องจำก
ควำมผิดพลำดเพี ยงเล็กน้ อยอำจส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่ อชีวิตและทรัพ ย์สิน ทั้งของบริษั ท ฯ เองและของลูกค้ำได้ ดังนั้ น
บริษัทฯ จึงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงมำก มีเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ มี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถปรับ ตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ จึงได้มีกำรจัดตั้งศูนย์กำรฝึกอบรมภำยใน
ขึ้น มีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ โดยสำมำรถออกใบรับรองกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
ตำมมำตรฐำนของ ASNT ให้กับบุคลำกรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ผ่ำนกำรทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3)
ตัวอย่ำงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย 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
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 Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II
นอกเหนื อจำกควำมรู้ที่จำเป็น สำหรับ กำรทดสอบโดยไม่ ทำลำยแล้ว บริษั ทยังมี กำรเปิ ดอบรมควำมรู้ทั่วไปให้กับ
พนักงำนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำน ควำมปลอดภัยในองค์กร รวมถึงจริยธรรมทำงธุรกิจ โดยหลักสู ตรทั่วไปที่เปิด
อบรม อำทิเช่น หลักสูตรกำรปฐมพยำบำล กำรดับเพลิงขั้นพื้นฐำน ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรปฏิบัติงำนในที่อับอำกำศ
(Confined space) จริยธรรมองค์กร เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรจัดส่งบุคลำกรไปร่วมอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อ เสริมสร้ำง
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น
2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษัท
นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยและบริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองตำมมำตรฐำนสำกลแล้ว บริษัท
ยัง มี น โยบำยที่ จ ะสร้ ำงมู ลค่ ำ เพิ่ ม ให้ กับ บริ กำรให้กับ ลู กค้ ำ โดยกำรท ำควำมเข้ ำ ใจควำมต้ องกำรที่ แท้ จ ริง ของลู กค้ ำ และ
ตอบสนองให้ ลูก ค้ ำ ได้ รับ ประโยชน์ สูง สุ ด ตั ว อย่ ำ งเช่ น บริ ษั ท ได้ เพิ่ ม กำรบริ ก ำรด้ ำ นกำรวำงแผนกำรตรวจสอบให้ กั บ
ขบวนกำรผลิตของโรงกลั่ นน้ำมั น และอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี เพื่อ ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถกำหนดแผนกำรตรวจสอบประจำปี
และระหว่ำงกำรหยุดซ่อมแซมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเมื่อบริษัทได้ให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยและตรวจสอบ
แล้วพบว่ำมีควำมบกพร่อง บริษัทก็ให้บริกำรในกำรให้คำปรึกษำทำงวิศวกรรมเพื่อแนะนำในกำรซ่อมแซม รวมถึงเป็นตัวแทน
ของลูกค้ำในกำรควบคุมกำรซ่อมแซมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอีกด้วย ในปัจจุบันกำรให้บริกำรในลักษณะนี้ได้รับควำมนิยม
จำกลูกค้ำ เพิ่ม ขึ้ นอย่ำ งต่อ เนื่อ ง โดยบริษั ท ฯมี กำรพั ฒ นำโปรแกรมคอมพิว เตอร์เพื่อ ช่ว ยในกำรประมวลผล รวมทั้ง ศึกษำ
ปรับปรุงกำรประมวลผลให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม
การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง
บริษัท มีกำรให้บ ริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ห ลำกหลำย ทั้ งวิธีกำรแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) และวิธีที่ ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้ำนของกำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ บริษัทและบุคลำกรของบริษัท
ได้รับใบอนุญำตตรวจสอบจำกภำครำชกำรหลำยประเภท ซึ่งผู้บริหำรเชื่อว่ำบริกำรที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถครอบคลุม
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และบริษัทยังมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมำย
เพื่อนำเสนอกำรให้บริกำรที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรขยำยบริกำรทำงด้ำน Advanced NDT ให้มำก
ขึ้นเพื่ อให้ ก้ำวทัน ต่อ กำรพั ฒ นำของเทคโนโลยี มีมู ลค่ ำของกำรให้ บ ริกำรสู งขึ้น เมื่ อเที ยบกับ กำรใช้ วิธีกำรแบบดั้งเดิม และ
สำมำรถให้ บ ริกำรทดสอบที่ ห ลำกหลำยยิ่ งขึ้ น โดยมี กำรเตรียมควำมพร้อ มด้ ำนบุ คลำกรและมี แ ผนที่ จ ะลงทุ น ในอุ ป กรณ์
สำหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม
ขยายการให้บริการในต่างประเทศ
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมำขนำดใหญ่
ในประเทศไทยที่มีโครงกำรก่อสร้ำงในต่ำงประเทศโดยเฉพำะในประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง ในอดีตที่ผ่ำนมำบุคลำกรของ
บริษัทยังไม่เพียงพอสำหรับกำรขยำยบริกำรดังกล่ำว แต่ในปัจจุบันบริษัทมีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่ อเตรียมควำมพร้อมมำกขึ้น
และเริ่มมีกำรให้บริกำร สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซในประเทศพม่ำ และคำดว่ำจะขยำยบริกำรเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต
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นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยประสบกำรณ์ กว่ำ 20 ปีในธุรกิจกำรตรวจสอบและทดสอบทำงวิศวกรรม ทำให้บริษัทสำมำรถประยุกต์ ใช้กำร
ทดสอบโดยไม่ ท ำลำย ควำมรู้ท ำงวิ ศวกรรม ตลอดจนกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ คำปรึกษำแนวทำงกำรแก้ ปั ญ หำทำง
วิศวกรรม (Engineering solution provider) และนำเสนอบริกำรที่เหมำะสมสำหรับลูกค้ำ โดยบริษั ทจะทำกำรสำรวจระบบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งควำมต้องกำรของลูก ค้ำ และนำเสนอทำงเลือกในกำรทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่ำที่สุดให้กับ
ลูกค้ ำ รวมถึ งให้ คำแนะน ำทำงวิศ วกรรมในกรณี ที่ ตรวจสอบพบควำมผิ ดปกติ เพื่ อ ให้ ลูกค้ ำดำเนิ น กำรแก้ ไขได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิผลและมีควำมปลอดภัยสูงสุด
สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่ งขันได้
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยคือกำรให้ผลกำรทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำได้มำตรฐำนและมี
ควำมปลอดภัย ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทนำเสนอบริกำรในรำคำที่แข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ซึ่ง
ต้องอำศัยบุคลำกรที่เชี่ยวชำญประกอบกับกำรควบคุมที่เหมำะสม รวมทั้งมีทีมงำนเฉพำะกิจด้ำนควำมปลอดภัยเข้ำตรวจสอบ
หน้ำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้ลูกค้ำเชื่อมั่นถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรบริกำร ส่งผลให้บริษัทสำมำรถรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมได้อย่ำงต่อเนื่อง
2.2.2

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯในปัจจุบันคือบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนและปิโตรเคมี เช่นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊ำซ โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้อง
มีกำรดำเนินงำนที่ต่อเนื่องและต้องกำรควำมปลอดภัยสูงมำก หำกเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดควำมเสียหำยที่ควบคุมไม่ได้อัน
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงรุนแรงได้ โดยกลุ่มลูกค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เจ้ำของโครงกำร (Project Owners) ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ำในงำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
หรือตำมกฏหมำย โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจำปี และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมวำระที่กฎหมำยกำหนด
(2) ผู้รับเหมำ (Contractors) ตำมปกติแล้วโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่นกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ กำรวำงท่อก๊ำซ เจ้ำของ
โครงกำรจะว่ำ จ้ำงผู้ รับเหมำเป็ นผู้ดำเนิน โครงกำรแทน โดยบริษั ท จะเป็น หนึ่ งในผู้รับ เหมำช่วงในส่วนของงำนทดสอบและ
ตรวจสอบทำงวิศวกรรม อย่ำงไรก็ตำมกำรจะได้ รับงำนเป็ นผู้รับ เหมำช่วง บริษั ทจะต้องอยู่ในรำยชื่ อผู้ให้ บริกำรที่ ได้ รับกำร
รับรอง (Approved vender list) ของเจ้ำของโครงกำรด้วย
กลุ่ม ลูกค้ำเป้ำ หมำยรองของบริษั ทคื อ อุตสำหกรรมกำรก่ อสร้ำง โดยเฉพำะงำนวิศวกรรมใช้ โครงสร้ำงเหล็ก เช่ น
โครงสร้ำงโรงงำนขนำดใหญ่ อำคำรสูง เป็นต้น ซึ่งต้องกำรกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยในกำรควบคุมคุณภำพ แม้ในปัจจุบั น
รำยได้จำกกำรให้บริกำรในอุตสำหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรำยได้อื่น อย่ ำงไรก็ตำมผู้บริหำรเชื่อว่ำรำยได้
จำกอุตสำหกรรมก่อสร้ำงจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนำคต เนื่องจำกปัจจุบันงำนวิศวกรรมโครงสร้ำงเหล็กเป็นที่นิยมใช้มำกขึ้น
แทนโครงสร้ำงคอนกรีต เนื่องจำกก่อสร้ำงได้รวดเร็ว แข็งแรง มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรป้องกันควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว

2.2.3

ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย 2 ช่องทำงคือ
(1) กำรติดต่อลูกค้ำโดยตรง สำหรับเจ้ำของโครงกำรแล้วบริษัทจะใช้วิธีกำรติดต่อนำเสนอบริกำรโดยตรงเพื่อสร้ำง
โอกำสในกำรให้บริกำรและกำรได้เป็นผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรรับรอง (Approved vender list) ซึง่ เมื่อบริษัทได้รับโอกำสในกำร
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ให้บริกำรแล้ว ลูกค้ำจะใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน และมีกำรแนะนำต่อๆกัน สำหรับในส่วนของผู้รับเหมำบริษัทใช้
วิธีกำรติดต่อโดยตรงเพื่อสร้ำงควำมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมำในอุตสำหกรรมนี้จะเป็นผู้รับเหมำรำยใหญ่
ที่ใช้บริกำรกันมำอย่ำงต่อเนื่อง
(2) กำรใช้ภำครำชกำรเป็นสื่อกลำง กำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพำะทำงด้ำนกำรตรวจรับรองหม้อน้ำ
ถังรับ แรงดัน สูง ถั งแอลพี จี และถั งน้ ำมั นขนำดใหญ่ จะเป็ นกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยโดยผู้ ตรวจสอบต้อ งได้รับ กำรขึ้ น
ทะเบียนจำกหน่วยงำนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งกำรขึ้นทะเบียนถือเสมือนเป็นกำรประชำสัมพันธ์บริษั ท ผ่ำนสื่อของหน่วยงำน
รำชกำรในกำรแนะนำลูกค้ำให้ติดต่อกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่ำนั้น
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อตรวจสอบยืนยันควำมปลอดภัยในกำรติดตั้งหรือใช้งำนวัสดุหรือ
โครงสร้ำงต่ำงๆ สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสำหกรรมทุกประเภท โดยกำรเติบโตของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยมี
แนวโน้มเป็นไปตำมกำรพัฒนำของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่สำคัญโดยเฉพำะสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่มีควำมจำเป็นในกำร
ดำรงชีพได้ถูกพัฒนำให้ก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่ไม่มีขีดจำกัด อย่ำงไรก็ตำมควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีน ำมำซึ่ง ควำมเสี่ ยงที่ เพิ่ มขึ้ น เป็ นเงำตำมตั ว ควำมผิ ดพลำดหรือ ข้อ บกพร่ องเพี ยงน้อ ยนิ ดอำจก่ อให้เกิ ดควำม
เสียหำยอย่ำงรุน แรง ดั งนั้ นกำรควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจึงเข้ำมำมีบทบำทเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบั น
ประเทศที่พัฒนำแล้วกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยมีควำมจำเป็นแพร่หลำยในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมพลังงำน
กำรก่อสร้ำง กำรเกษตร กำรแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน เช่น สะพำน ลิ ฟท์โดยสำร เครื่องเล่นในสวน
สนุก ก็ยังมีกำรทดสอบควำมปลอดภัยโดยอำศัยกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับประเทศไทยกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยยังถูกจำกัดอยู่เฉพำะในบำงอุตสำหกรรม เช่นเดียวกับ
กำรควบคุมคุณภำพโดยทั่วไปกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยจัดเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจำกต้นทุนที่จำเป็นในกำรผลิต
ดังนั้นธุรกิจที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยจึงเป็นธุรกิจที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อุตสำหกรรมพลังงำนและ ปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยเฉพำะที่ใช้โครงสร้ำงโลหะ เช่น ตึกสูง สะพำน กำร
ก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ต่ำงๆ เป็นต้น เนื่องจำกอุบัติเหตุและควำมผิดพลำดในอุตสำหกรรมเหล่ำนี้สำมำรถก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงร้ำยแรง
ทั้งนี้ ผู้บริหำรประเมินว่ำแนวโน้มกำรเติบโตของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมี
กำรพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพลังงำนเป็นสำคัญ ซึ่งควำมเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถ
สรุปได้ดังภำพ
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การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของไทย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

NDT / Inspection & Certification
ทดสอบกำรก่อสร้ำงและติดตั้งแท่นขุดเจำะ
น้ำมัน และตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน

การสารวจและผลิต

โรงบรรจุก๊าซ

ก๊ำซ
ธรรมชำติ

น้ำมันดิบ

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคำร์บอนอื่นๆ

โรงแยกก๊าซ

โรงกลั่นน้ามัน

โรงแยกคอนเดนเสท

ก๊ำซ
NGV,LPG

น้ำมัน
สำเร็จรูป

อื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
สำหรับอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมี

สถานี
บริการก๊าซ

ร้านค้าก๊าซ

อื่นๆ

โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น
โรงงานปิโตรเคมีขั้นกลาง
และขั้นปลาย

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย

ทดสอบรอยเชื่อม คุณภำพของท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ท่อส่งน้ำมัน และอื่นๆ
ทดสอบกำรก่อสร้ำงและติดตั้งโรงงำน
และตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน
ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซ ถัง
น้ำมัน รวมทั้งสำรเคมีอันตรำยอื่นๆ ตำม
กฎหมำย ในกระบวนกำรขนส่งและกำร
เก็บรักษำ
ทดสอบกำรก่อสร้ำงและตรวจสอบระหว่ำง
กำรใช้งำนสำหรับโรงงำนปิโตรเคมีขั้นต้น
รวมทั้งขั้นกลำงและปลำยบำงส่วน
ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊ำซ สถำนี
บริกำรก๊ำซ ถังบรรจุก๊ำซ LPG และ NGV
ตำมที่กฎหมำยกำหนด

NDT / Inspection & Certification มี ค วำมจ ำเป็ น ต่ อ กำรตรวจสอบคุ ณ ภำพส ำหรั บ กำรจั ด หำพลั ง งำนทั้ ง
กระบวนกำรตั้ ง แต่ ก ำรส ำรวจและผลิ ต จนกระทั่ ง ถึ ง ผู้ ใ ช้ พ ลั ง งำนรำยย่ อ ยระดั บครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น NDT / Inspection &
Certification จึงมีแนวโน้มกำรเติบโตตำมอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน
และมีกำรเติบ โตอย่ำ งต่อ เนื่อ งตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิ จ นอกจำกนี้ ภ ำครัฐ ได้เริ่ม ให้ควำมสำคัญ กับ มำตรฐำนคว ำม
ปลอดภั ยในระดับ ครัว เรือ นเพิ่ มมำกขึ้ น เห็ นได้ จำกกำรออกกฎหมำยควบคุ มให้ มีกำรตรวจสอบถั งก๊ำซตลอดจนอุป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับก๊ำซ LPG และ NGV อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมำตรกำรควำมปลอดภัยทำให้
ไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำที่ควร ซึ่งหำกมีกำรให้ควำมรู้และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจะทำให้กำรเติบโตของกำร
ให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่ำงก้ำวกระโดด
ทั้ งนี้ ธุ รกิ จ กำรให้ บ ริกำรตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็ น ธุรกิ จ ที่ มี ลักษณะเฉพำะและเป็ น กำร
ให้บริกำรที่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินงำนของคู่ ค้ำโดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจพลังงำนและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบรับรอง
โรงงำนและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมทั้งกำรตรวจสอบตำมกฎหมำย จึงทำให้ฐำนลูกค้ำ
ส่วนใหญ่ ของบริษั ทมีกำรใช้บ ริกำรอย่ ำงต่อ เนื่ อง ส่งผลให้ผลประกอบกำรของบริษั ทได้รับ ผลกระทบจำกกำรชะลอตั วทำง
เศรษฐกิจน้อย
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ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซหุงต้ม (LPG) :
- สถำนีบรรจุก๊ำซ สถำนีบริกำร สถำนที่ ใช้ก๊ำซ ต้องขอรับใบอนุญำตและกำหนดให้ มีกำรตรวจสอบเพื่อต่อ อำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุทุกปี และต้องมีกำรตรวจสอบและรับรองทั้งในกำรก่อสร้ำงใหม่และทุกๆ 5 ปี
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) :
- สถำนีบริกำร และสถำนที่ใช้ก๊ำซ เช่น โรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ต้องขอรับใบอนุญำตและ
กำหนดให้มีกำรตรวจสอบเพื่อต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุทุกปี และต้องมีกำรตรวจสอบและรับรอง
ทั้งในกำรก่อสร้ำงใหม่และทุกๆ 5 ปี
น้ามัน (Aboveground Storage Tank):
- ถังน้ำมันขนำดใหญ่ ต้องมีกำรตรวจสอบภำยนอกทุกปี และตรวจภำยในทุก 15 ปี
นอกเหนือจำกกฎหมำยเพื่อควบคุมควำมปลอดภัยของสถำนที่ เก็บ ใช้งำนและกำรขนส่งก๊ำซและน้ ำมันแล้ ว
ภำครัฐยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมดูแลควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำและขนส่งสำรเคมีอันตรำย โดยกำหนดให้ถัง
บรรจุและขนส่งสำรเคมีอันตรำยต้องมีกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนทุก 3 และ 6 ปีตำมมำตรฐำนสำกลกำหนด
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสำหกรรมกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องของกำรผลิตพลังงำนจำกน้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ โครงสร้ำง
ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ
 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นกำรนำก๊ำซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ำมันมำแปรสภำพเป็นสำรโอ
เลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่ำนกระบวนกำรกลั่น แยก ทำให้แตกตัว และแปรรูป
 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง เป็นกำรนำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่ำนกระบวนกำรแปร
รูปต่ำงๆ เช่นเม็ดพลำสติก วัสดุสังเครำะห์ต่ำงๆ
 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย เป็นกำรนำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงไปผ่ำนกระบวนกำร
แปรรู ป ต่ ำ งๆ ให้ กั บ กำรผลิ ต ของอุ ต สำหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น อุ ต สำหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น
กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
และขั้ น กลำง เนื่ อ งจำกในกระบวนกำรผลิ ตมี กำรใช้ ถังบรรจุ ควำมดั น สู ง ถั งบรรจุ สำรเคมี อั น ตรำยและสำรกั ดกร่อ น ซึ่ ง
จำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบ (Plant shutdown inspection) ตำมมำตรฐำนกำรซ่อมบำรุงประจำปี ดังนั้นกำรขยำยกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่ำงดี
กำรประกำศให้ ท้ อ งที่ เ ขตนิ ค มอุ ต สำหกรรมมำบตำพุ ด เป็ น เขตควบคุ ม มลพิ ษ ดั ง กล่ ำ ว จะส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบกำรปิ โตรเคมีเกิดกำรตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมำกยิ่ งขึ้น รวมทั้งกระตุ้ นให้ มีกำรตรวจสอบเพื่อควบคุม กำรปล่อ ย
มลพิษในโรงงำน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจำกบริษัทสำมำรถให้บริกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรรั่วไหลของท่อและวำวล์ต่ำงๆ
ได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT
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ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
กำรดำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำแม้ควำมซับซ้อนจะไม่เท่ำกับระบบกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับกำร
ควบคุมโดยกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยรวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงำน
ติดตั้ งโรงไฟฟ้ ำใหม่ เช่ น โรงไฟฟ้ ำ พลัง น้ำ ต้อ งมี กำรตรวจสอบท่ อลำเลี ยงน้ ำจำกเขื่อ นมำสู่ กัง หั น และโรงไฟฟ้ ำ ที่ ใช้ก๊ำ ซ
ธรรมชำติ และโรงไฟฟ้ ำ ถ่ ำ นหิ น เป็ น เชื้ อ เพลิ ง มี ก ำรตรวจสอบหม้ อ น้ ำ ท่ อ ส่ งไอน้ ำ โรงไฟฟ้ ำ พลั ง ก๊ ำ ซธรรมชำติ มี ก ำร
ตรวจสอบท่อส่งก๊ำซ เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับกำรรับรอง (Approved vender list) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ทำให้ได้รับงำนตรวจสอบโรงไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่ อง
และมีโอกำสในกำรเติบโตตำมกำรขยำยตัวของกำรผลิตไฟฟ้ำ
2.3.2

สภาพการแข่งขัน
สำหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดว่ำมีกำรแข่งขันที่ไม่รุนแรง ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมักจะมีฐำนลูกค้ำเป็นของตนเอง
โดยปกติจะไม่มีกำรแย่งลูกค้ำกันเว้นแต่ลูกค้ำมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนผู้ให้บริกำรเนื่ องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร สำหรับคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
(Advanced NDT) ซึ่งลู กค้ำที่ ใช้ บริกำรส่ วนใหญ่ จะเป็น บริษั ทต่ ำงชำติ เช่น กัน บริษั ท ข้ำ มชำติ เหล่ ำนี้ ยังมี กำรให้ บริกำรใน
วงจำกัดเนื่องจำกมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกำรในประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทที่ใช้กำรทดสอบแบบ
Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เนื่องจำกเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มี
ต้นทุนที่สูงกว่ำมำก ดังนั้ นบริษัทจึงมองว่ำกำรเข้ำมำให้บริกำรของบริษัทต่ำงชำติจะเป็นกำรเปิดตลำด Advanced NDT ให้
กว้ำงขึ้น ทำให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดีและควำมคุ้มค่ำของเทคโนโลยีนี้ และจะมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับ
ควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต
บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยแข่งขั นโดยตรงกับผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศ แต่ใช้นโยบำยกำรสร้ำงพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่
ค้ำกับบริษัทข้ำมชำติหลำยรำย เพื่อให้บริกำรทำงด้ำน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ทำกำรศึกษำเทคโนโลยีใหม่ๆจำกคู่
ค้ำเหล่ำนี้เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรของตนเองต่อไป เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
ควำมได้เปรียบสำหรับธุรกิ จ NDT อยู่ที่ ศักยภำพในกำรให้กำรทดสอบที่ หลำกหลำยครอบคลุมควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ำ ควำมน่ ำเชื่อถือของผลกำรทดสอบและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ควำมพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ และ
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำทำให้บริษัทมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผู้บริหำรเชื่อว่ำบริษัทมีข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นในกำรแข่งขัน ดังต่อไปนี้
 เป็นหนึ่งในผู้นำตลำด โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 30 จำกมูลค่ำตลำดรวม
 มีบริกำรที่ครบวงจร โดยเฉพำะในด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ซึ่งบริษัทมีบุคลำกรในด้ำนนี้
มำกกว่ำคู่แข่งรำยอื่นๆ และสำมำรถให้บริกำรตรวจสอบรับรองตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ทุกประเภท
 มีควำมแน่นอนของรำยได้สูง โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ซึ่งมีฐำนลูกค้ำ
ที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องประมำณร้อยละ 90
 มีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของกำรบริกำร โดยกำรนำผลกำรทดสอบตำมมำตรฐำนมำประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 มีพันธมิตรทำงกำรค้ำที่แข็งแกร่ง ลูกค้ำหลักของบริษัท เช่น บริษัท ในกลุ่ม ปตท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นลูกค้ำใหม่เกิดควำม
ไว้วำงใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัท
 มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยสูงในกำรทำงำน โดยมีทีมงำนควำมปลอดภัยทำหน้ำที่ควบคุ มดูแลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ ช่วยให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจในคุณภำพกำรบริกำรของบริษัทมำกยิ่งขึ้น
 มีควำมพร้อมของทีมงำน เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อกำรให้บริกำรสำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 ได้รับกำรรับรองด้ำนคุณภำพโดย ISO 9001 และ ISO 17025 (มำตรฐำนกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรสำหรับ
ในกำรวัดควำมหนำของเหล็กและเหล็กกล้ำ ) และมีโครงกำรขอใบรับรองมำตรฐำนกำรทดสอบประเภทอื่นๆใน
อนำคตเพื่อเป็นกำรยืนยันคุณภำพในกำรให้บริกำรของบริษัท
 ได้รับสิทธิประโยชน์ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม กำรลงทุน (BOI) ทั้งหมดจำนวน 4 ใบ โดยได้รับ กำร
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี และได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำน
2.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
วัตถุดิบที่จำเป็นในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ในกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำรรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทนำเข้ำจำกต่ำงประเทศและบำงส่วน
สั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองจะสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ำยในประเทศแทบทั้งหมด ทั้งนี้ตัวแทน
จำหน่ำยเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่หลำยรำย บริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง
กำรนำเข้ำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีที่นำเข้ำตำมสิทธิประโยชน์จำก BOI กำรซื้อขำยจะใช้เป็นเงิน
สกุลดอลล่ำร์สหรัฐ อเมริกำ บริษั ทฯ มิ ได้ท ำสัญญำซื้อขำยเงิน ตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ำสำหรับ กำรสั่งซื้อ วัตถุ ดิบ อย่ำงไรก็
ตำมที่ ผ่ำนมำผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนไม่ จัดว่ำมี นัยสำคัญต่ อผลประกอบกำรโดยรวมของบริษั ท สำหรับในอนำคต
ผู้บ ริหำรมี นโยบำยในกำรพิจ ำรณำท ำสัญ ญำซื้ อขำยเงิน ตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำเพื่อ ป้ องกั นค วำมเสี่ ยงในกรณี ที่ยอดซื้ อ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ
2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กำรใช้ งำนวั สดุ อั น ตรำยที่ มี ค วำมจ ำเป็ น ส ำหรับ กำรทดสอบโดยไม่ ท ำลำย เช่ น สำรรั งสี ได้ รับ กำรควบคุ ม จำก
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ โดยบริษัทมีกำรควบคุมกำรจัดเก็บและใช้งำนสำรรังสีอย่ำงเข้มงวด สำรรังสีที่เหลือจำกกำรใช้งำน
จะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจำหน่ำยเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำย ส่วนวัสดุที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยประเภทอื่น เช่น ภำชนะบรรจุสำรเคมี น้ำยำล้ำงฟิล์ม เศษวัสดุ จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับกำจัดของเสีย
อุตสำหกรรมที่ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ทั้งนี้บริษัทให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่ำงมำก โดยจะจัดให้มีทีมเฉพำะกิจเข้ำตรวจสอบกำรทำงำนของพนั กงำนที่ห น้ำงำนลูกค้ำและรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อดูแลป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นทั้งกับพนักงำนและสิ่งแวดล้อม
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2.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) รวม 4 ฉบับ
ในปี 2557 บริษัทมีรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีตำมสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของรำยได้รวม โดยในส่วนของกำร
ให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของรำยได้จำกกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย และส่วนของ
กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 57.49 ของรำยได้จำกกำรตรวจสอบและรับรอง
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยทั่วไปธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะรับจ้ำงทำงำนตำมสัญญำกำหนดกำรส่งมอบงำนจะแตกต่ำงกันตำมที่ลูกค้ำ
กำหนด บริษัทคำนวณมูลค่ำงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยวิธีอัตรำร้อยละของงำนที่เสร็จ
(Percentage of work completion)
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวำคม 2557 งำนที่ยังไม่ส่งมอบคิดเป็นมูลค่ำ 78.07 ล้ำนบำท
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการเรียกชาระเงินจากผู้รับเหมา
ลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้ำของโรงงำน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO
โดยบริ ษั ท ฯ มี รำยได้ จ ำกกลุ่ ม นี้ ป ระมำณกว่ ำ 50% ซึ่ งไม่ มี ปั ญ หำกำรช ำระเงิ น อำจมี ปั ญ หำควำมล่ ำ ช้ ำ จำกระบบกำร
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสำรบ้ำง ส่วนลูกค้ำกลุ่ม ที่ 2 เป็นผู้รับเหมำก่อ สร้ำง (Contractor) ที่บ ริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่ม นี้
ประมำณกว่ำ 40% ซึ่งปกติ โครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่ น กำรสร้ำงโรงกลั่น น้ำมัน กำรวำงท่ อก๊ำซ เจ้ำของโครงกำรจะว่ำจ้ ำง
ผู้รับเหมำรำยใหญ่หรือผู้รับเหมำหลักเป็นผู้ดำเนินโครงกำร โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมำช่วงในส่วน
ของงำนทดสอบและตรวจสอบทำงวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมำหลักไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้สำเร็จ บริษัทฯ อำจ
ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับชำระจำกเจ้ำของโครงกำรล่ำช้ำจนส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้วำงแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระหนี้ในอนำคตไว้โดยกำรพิจำรณำกำรให้เครดิตลูกค้ำ
ด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ฐ ำนะทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมของทุน จดทะเบี ยนต่ อขนำดงำนโครงกำรที่จ ะ
ดำเนินกำร รวมทั้งพิจำรณำประวัติกำรชำระหนี้โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริษั ทฯ ได้พิจำรณำจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมำส กรณีมีข้อบ่งชี้ของกำรผิดนัดชำระหนี้ บริษัทได้ดำเนินกำรขอให้ผู้รับเหมำจัดทำหนังสือโอนสิท ธิ
เรียกร้องจำกผู้รับเหมำไปยังเจ้ำของโครงกำรโดยตรง หรืองดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำรำยนั้นชั่วครำวจนกระทั่งมูลหนี้เก่ำได้รับ
กำรชำระ
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำนให้บริกำร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนในงำนตรวจสอบและ
งำนวิศวกรรมบริกำร จึงจำเป็นต้ องอำศั ยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถทดสอบและแปลผลได้อย่ำงแม่นยำ
เนื่องจำกว่ำ หำกมีควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจนำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหำกบริษัทฯ สูญเสีย
บุคลำกรหรือมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถที่ไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร
ด้วยกำรส่งไปอบรมทั้ งในและต่ำงประเทศ รวมทั้ง กำหนดแผนให้ หน่ วยงำนฝึกอบรมภำยใน ท ำกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกั บ กำรทดสอบโดยไม่ ท ำลำย และหลั กสู ตรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง เช่ น ควำมปลอดภั ยในกำรท ำงำน เป็ น ต้ น
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดกรองพนักงำนที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ ซึ่งส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือและภำพลักษณ์
ของบริ ษั ท ฯ อย่ ำ งไรก็ ต ำมบริ ษั ท ฯ สำมำรถจั ด หำและพั ฒ นำบุ ค ลำกรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งท ำให้ บุ ค ลำกรที่ เ ข้ ำ ใหม่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถเพี ยงพอที่ จะทดแทนบุ คลำกรที่ ล ำออกไปได้ อ ย่ ำงสมดุ ล ปั จจุ บั น บริษั ท ฯ มี บุ คลำกรที่ เพี ยงพอสำหรับ กำร
ให้บริกำร และมีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยงำนในอนำคต
นอกจำกนี้ บริษั ท ฯ มีน โยบำยในกำรรักษำบุ คลำกรที่ มีควำมสำมำรถโดยกำรให้ค่ำตอบแทนในอั ตรำที่ ไม่ต่ำกว่ ำ
ค่ำเฉลี่ยของค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน มีกำรประกันสุขภำพ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิกำร
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ให้ กับ พนั กงำน ให้ทุ นกำรศึกษำในสำยงำนเกี่ยวข้ อง และอื่น ๆ บริษั ทฯ คำดว่ำนโยบำยดังกล่ำวข้ ำงต้น จะสำมำรถรักษำ
บุคลำกรของบริษัทฯ ไว้ได้
3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
กำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อมหลักฐำน
หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สำหรับกำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรรำยงำนควำมสมบูรณ์
หรือจุดบกพร่องของชิ้นงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำชิ้นงำนที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่
ในสภำพที่เหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีควำมเสี่ยงต่อภำระในกำรรับประกันต่อควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นกับชิ้นงำนในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม สำหรับกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีกำรตรวจรับรองกำรใช้
งำนของชิ้นงำนที่ตรวจสอบโดยกำรอ้ำงอิงจำกผลกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย ทำให้เกิดควำมเสี่ยงในกรณีที่ชิ้นงำนที่บริษัทฯ ให้
กำรรับรองเกิดควำมเสียหำยโดยมีหลักฐำนว่ำบริษัทฯ มีกำรประเมินผลผิดพลำด ซึ่งบริษัทฯ อำจมี ภำระรับผิดชอบสำหรับ
ควำมเสียหำยดังกล่ำว
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษั ท ฯ ได้จั ดท ำประกัน ภั ยบุ คคลที่ 3 สำหรับ ควำมเสี ยหำยจำกอุบั ติเหตุในวงเงิน 30 ล้ ำนบำท นอกจำกนี้ กำร
ให้บ ริ กำรตรวจสอบและกำรรับ รองแต่ละรำยกำรนั้ น บริษั ท ฯ มี บุ คลำกรที่เชี่ ยวชำญดำเนิ น กำรด้ วยควำมระมั ดระวั งและ
ละเอี ยดรอบคอบตำมมำตรฐำนวิช ำชีพ และมีม ำตรกำรกำรประเมิน ควำมพึ งพอใจของลูกค้ำทุ กรำยอย่ำงสม่ ำเสมอในด้ำ น
คุณภำพของผลงำน คุณภำพกำรให้บริกำร มำตรฐำนควำมปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับกำรร้องเรียนจำก
ลูกค้ำแต่อย่ำงใด ทำให้บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรรับรองผลงำนดังกล่ ำว เป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้
อย่ำงไรก็ตำมในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประเมินผลผิดพลำด ทำให้บริษัทฯ ยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยจำก
กำรรับรองผลงำน
4. ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม
นโยบำยกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำซึ่งรวมถึงกำรเปิดเสรีกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรม เปิดโอกำสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท
ข้ำมชำติ เข้ำมำนำเสนอบริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยให้กับ บริษัท ในประเทศไทยมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่ แล้ว บริษัท ข้ำมชำติ
เหล่ำนี้ จะให้บริกำรทำงด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่ำบริกำรที่สูงกว่ำบริษัทสัญชำติไทย
ผู้บริหำรมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำมำของบริษัทข้ำมชำติจะให้ประโยชน์ในแง่ของกำรทำให้เทคโนโลยี Advanced NDT เป็นที่รู้จัก
และใช้งำนแพร่หลำยมำกกว่ำปัจจุบัน
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ได้ ป รับ ตั ว โดยกำรเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ บริ ษั ท ข้ ำ มชำติ ที่ มี ควำมเชี่ ยวชำญทำงด้ ำ น Advanced NDT เพื่ อ
ให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่ำวจำกพันธมิตร เพื่อกำรเตรียมตัวสำหรับกำร
แข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต
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5. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยำว จึงไม่มีปัจจัยควำมเสี่ยง จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้
และกำรชำระหนี้ อีกทั้งบริษัทคู่ค้ำมีขนำดใหญ่และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินสูง จึงทำให้ไม่มีควำมกังวลในเรื่องของควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ
6. ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทฯ มีกำรซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นจำนวนน้อย จึงไม่มีควำมเสี่ยงจำก
อัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของบริษัทฯ
7. ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกำรทำงำนที่ขึ้นอยู่กับอุตสำหกรรมประเภทพลังงำน เชื้อเพลิง ปิโตรเคมี
ฯลฯ ดังนั้นหำกภำวะทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรมพลังงำนเติบโต ควำมต้องกำรในธุรกิจวิศกรรมควำมปลอดภัยย่อมสูงขึ้น
ตำมไปด้วย ส่งผลให้เกิดคู่แข่งทำงกำรค้ำในธุ รกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรหำฐำนลูกค้ำใหม่ โดยกำรเน้นกำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำง
จำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น อีกทั้งยังรักษำฐำนลูกค้ำเดิมเอำไว้ด้วยประสิทธิภำพและคุณภำพของผลงำนที่สร้ำงขึ้น รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้ำและยังมีกำรจัดหำอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อขยำยขอบเขตของกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้น
8. ความเสี่ยงเรื่องวัสดุที่ให้บริการ
บริษัทมีกำรใช้วัสดุในกำรให้บริกำรหลำยชนิดด้วยกัน วัสดุสิ้นเปลืองโดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจำกตัวแทนจำหน่ำยใน
ประเทศ จำกผู้จัดจำหน่ำยหลำยรำยด้วยกัน บริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง อีกทั้งบริษัท
ยังมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในกำรให้บริกำร
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วย
4.1.1 ที่ดิน
โฉนดเลขที่
66114 และ
66115
66116

ที่ตั้ง

อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี
อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี
110547
อ.เมือง
จ.ระยอง
89857
อ.เมือง
จ.ระยอง
89858
อ.เมือง
จ.ระยอง
31034 และ อ.บ้ำนบึง
31035
จ.ชลบุรี
6628
เขตประเวศ
จ.กรุงเทพฯ
30487
อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี
107110
อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี

-ไม่มี-

มูลค่าสุทธิ
(บาท)
1,932,000

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

287,000

2 ไร่

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

2,800,000

2 ไร่ 1 งำน
18.6 ตำรำงวำ
1 ไร่ 3 งำน
77.9 ตำรำงวำ
2 ไร่

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

4,000,000

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

2,200,000

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

7,500,000

38 ตำรำงวำ

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

2,280,000

10 ไร่

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

11,000,000

1 ไร่

เป็นเจ้ำของ

-ไม่มี-

3,081,000

เนื้อที่
1 งำน
66 ตำรำงวำ
41 ตำรำงวำ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็นเจ้ำของ

ภาระผูกพัน

35,080,000

รวม
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วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนสำขำ
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนสำขำ
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนใหญ่
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนใหญ่
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนใหญ่
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนสำขำ
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนสำขำ
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนย่อย
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงำนย่อย

4.1.2

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น
ประเภทของสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงำน
งำนระบบสำธำรณูปโภค

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นผู้เช่ำ (สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน)
เป็นเจ้ำของ

ยำนพำหนะ
รวม
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มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท)
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
35,743,901
51,076,608
4,418,739
3,027,147
4
13,574,534
13,210,229
121,051,162

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษั ท (โจทก์ ) ได้ ฟ้อ งร้องดำเนิ นคดีกับ บริษั ท นำแคป เอเชียแปซิ ฟิ ก (ประเทศไทย) จำกัด (“นำแคป”) (จ ำเลย)
เกี่ยวกับมูลหนี้ที่นำแคปค้ำงชำระกับบริษัทเป็นจำนวน 17.23 ล้ำนบำท (เป็นยอดลูกหนี้คงค้ำงรวมกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภำษีมูลค่ำเพิ่มจำนวน 0.89 ล้ำนบำท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจำนวน มูลหนี้จำนวน
ดังกล่ำวเป็นมูลหนี้จำกนำแคปโดยตรงจำนวน 12.07 ล้ำนบำท และจำกบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“โอพีไอ”)
จำนวน 5.16 ล้ำนบำท ซึ่งทั้งสองเป็นผู้รับเหมำในโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“ปตท.”)
โดยนำแคปเป็นผู้รับเหมำโดยตรงจำก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมำช่วงจำกนำแคปอีกทอดหนึ่ง บริษัทรับงำนตรวจสอบท่อ
ก๊ำซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงื่อนไขว่ำโอพีไอจะจ่ำยชำระเงินให้กับบริษัทหลังจำกที่ได้รับชำระจำกนำแคปแล้ว ดังนั้นนำแคปจึง
เป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ของนำแคปมำให้กับบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2551)
นำแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงสำหรับ
อุตสำหกรรมพลังงำนและมีเครือข่ำยทั่วโลก นำแคปชนะกำรประมูลในโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซให้กับ ปตท. หลำยโครงกำร โดย
บริษัทฯ รับเหมำช่วงจำกนำแคปในงำนตรวจสอบท่อส่งก๊ำซรวม 3 โครงกำรด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊ำซพระนครเหนือ -ใต้ (2) ท่อ
ส่งก๊ำซส่วนต่อเส้นที่สำมระบบท่อก๊ำซบนบกจำกโรงแยกก๊ำซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้ำบำงปะกง และ (3) ท่อส่งก๊ำซทรำนส์
ไทยมำเลเซีย (รับงำนร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่ำโครงกำรรวมทั้งสิ้น 89 ล้ำนบำท
โครงกำรเริ่มต้นในปี 2547 โดยนำแคปจ่ำยชำระเงินอย่ำงสม่ำเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมำสที่ 2 ของปี 2549 ที่
เริ่มมีกำรค้ำงชำระ ซึ่งบริษัทฯ ใช้มำตรกำรติดตำมทวงถำม รวมทั้งจัดทำหนังสือถึงผู้บริหำร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดกำรชำระ
หนี้ ของนำแคป จนนำแคปยิ น ยอมลงนำมในหนัง สือ รับ สภำพหนี้ สำหรับ โครงกำรท่อ ส่ งก๊ำ ซพระนครเหนื อ -ใต้ ลงวั น ที่ 21
พฤศจิ กำยน 2549 โดยตกลงจะช ำระหนี้ ภำยในวั น ที่ 30 มิ ถุน ำยน 2550 ในระหว่ำ งนั้ น นำแคปมี กำรช ำระหนี้ บ ำงส่ ว น
จนกระทั่งบริษัทฯ ดำเนินงำนตำมสัญญำเสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีกำรสรุปงำนให้นำแคปตำมสัญญำแต่
ยังมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อก๊ำซที่ทดสอบด้วยรังสีสำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซพระนครเหนือ -ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็น
หลักฐำนสำคัญในกำรตรวจสอบที่นำแคปจำเป็นต้องใช้ประกอบกำรส่งมอบงำนให้กับ ปตท. โดยบริษัท ฯ แจ้งต่อปตท.และนำ
แคปว่ำจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนำแคปชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษำของ ปตท.
ในโครงกำรวำงท่อก๊ำซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ทำหนังสือแจ้งต่อนำแคปว่ำ ปตท.จะยังไม่รับงำนอย่ำงสมบูรณ์หำกนำแคปไม่ส่ง
มอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์ อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ ยังไม่ได้รับ กำรติดต่อจำกนำแคปเพื่อขอนำฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่ำวไปส่งมอบให้แก่
ปตท.แต่อ ย่ำงใด ซึ่ งหมำยควำมว่ ำนำแคปยังมิ ได้ส่งมอบงำนก่อสร้ำงท่อ ส่งก๊ ำซพระนครเหนือ -ใต้ ดังกล่ำวให้ ปตท.อย่ำ ง
สมบูรณ์
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายสาหรับความเป็นไปได้ในการได้รับชาระหนี้
นำแคปได้รับจ้ำงทำงำนให้แก่ ปตท.จำนวนทั้งสิ้น 4 สัญญำ โดยมีงำน 1 สัญญำ คือ สัญญำจ้ำงเหมำวำงท่อส่งก๊ำซ
โรงไฟฟ้ ำ พระนครเหนือ -ใต้ ที่ ปตท.ยัง มีห นี้ คงเหลือ หลั งหั กค่ ำเสียหำยและค่ำปรับ แล้ วเป็ นจ ำนวนเงิ น 101.88 ล้ ำนบำท
ในขณะที่มีเจ้ำหนี้ของนำแคปขออำยัดค่ำจ้ำงจำก ปตท.เป็นเงินทั้งสิ้น 1,204.04 ล้ำนบำท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงิน ตำม
คำสั่งอำยัดแม้แต่รำยเดียว เนื่องจำก ปตท.อ้ำงว่ำค่ำจ้ำงคงเหลือที่จะชำระให้นำแคปไม่เพียงพอที่จะชำระตำมกฎหมำยอำยัด
ได้ทุกรำย ประกอบกับนำแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับควำมยินยอมจำก ปตท. จึง
ยังเป็นปัญหำข้อกฎหมำยว่ำกำรโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมำยว่ำจะต้องชำระเงินให้ใคร จึงได้
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ยื่นคำร้อ งขอเพิกถอนคำอำยัดของเจ้ำหนี้ ทุกรำย โดยจะขอนำเงินค่ำ จ้ำงคงเหลือ จำนวนดังกล่ำวไปวำง ณ สำนั กงำนวำง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ที่แท้จริงต่อไป ซึ่งศำลอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีและได้มีคำสั่งอำยัดแล้วบำงรำย แต่ยังไม่
ครบทุกคำสั่ง เนื่องจำกนำแคปมีเจ้ำหนี้เป็นจำนวนมำก ปตท.จึงยังไม่สำมำรถนำเงินไปวำง ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ได้ ทั้งนี้
หำกศำลพิพำกษำว่ำกำรโอนสิทธิเรียกร้องของนำแคปให้กับธนำคำรพำณิ ชย์ไม่มีผลตำมกฎหมำย เจ้ำหนี้ที่ศำลสั่งอำยัดทุก
รำยจะได้รับชำระหนี้ตำมสัดส่วน
บริษั ท ฯ ตั้ ง มู ลหนี้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ นำแคปเป็ น หนี้ สงสั ยจะสู ญ ทั้ ง จำนวนแล้ วเมื่ อ ปี 2550 และต่ อมำ เมื่ อ วั น ที่ 20
มีนำคม 2552 ศำลได้พิ พำกษำให้นำแคปชำระหนี้แก่บริษั ทฯ ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ ย แต่ก็ไม่ได้รับชำระหนี้ นอกจำกนี้น ำ
แคปได้ถูกบริษัท เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส จำกัด ฟ้องคดีล้มละลำย เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 และศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำดเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21
กรกฎำคม 2553 ในวันนั ดตรวจคำรับ ชำระหนี้ เมื่ อวันที่ 26 มกรำคม 2554 ปรำกฎว่ำ มีเจ้ ำหนี้ยื่น คำขอรับช ำระหนี้รวม 78
รำย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,538,649,944.39 บำท (เจ็ดพันห้ำร้อยสำมสิบแปดล้ำนหกแสนสีห่ มื่นเก้ำพันเก้ำร้อยสี่สิบสี่บำท
สำมสิบเก้ำสตำงค์) ต่อมำจพท.ได้นัดประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2554 เพื่อปรึกษำว่ำ ควรจะยอมรับคำขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลำยของลูกหนี้ หรือควรจะรำยงำนศำลขอให้พิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำยต่อไป โดยจพท.แจ้งว่ำนำ
แคปได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย ฉบั บลงวันที่ 17 สิงหำคม 2554 เสนอเงื่อนไขว่ำ ยอมชำระบรรดำหนี้ที่ศำลมี
คำสั่งอนุญำตให้ได้รับชำระหนี้แล้ว เป็นจำนวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศำลมีคำสั่งอนุญำต มีกำหนดชำระให้เสร็จสิ้นในงวด
เดียวภำยใน 3 ปี นับจำกวัน ที่ศำลมีคำสั่งเห็นชอบกับกำรประนอมหนี้ แต่เนื่องจำกเจ้ำหนี้ที่มำร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทรำบ
คำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำยของนำแคปในวันประชุม จึงขอเลื่อนกำรลงมติ และเลื่อนกำรประชุมเจ้ำหนี้ออกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ จพท.จึงเลื่อนกำรประชุมออกไปเป็นวัน ที่ 16 ธันวำคม 2554 แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้ำหนี้ครั้ง
แรก (ที่เลื่อนมำ) เนื่องจำกจพท.ไม่สำมำรถส่งประกำศให้แก่เจ้ำหนี้ซึ่งมีภูมิลำเนำอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้ จึงต้องเลื่อ น
กำรประชุมออกไปเป็นวันที่ 20 มีนำคม 2555 แต่ต่อมำเมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้ ำหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมำ) เนื่องจำกจพท.ไม่
สำมำรถส่งประกำศให้แก่เจ้ำหนี้ได้ครบทุกรำย จึงต้องเลื่อนกำรประชุมเจ้ำหนี้ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 10 กรกฏำคม 2555
เวลำ 10.00 นำฬิกำ
ในชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของ
นำแคป ในมูลหนี้ตำมคำพิพำกษำ และมูลหนี้ตำมสัญญำโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรพิ จำรณำเพื่ อให้ ศำลพิ จำรณำสั่งต่ อไป ซึ่งบริษัท ฯมี โอกำสน่ ำจะได้ รับช ำระหนี้ตำมที่ ได้ยื่นคำขอรับช ำระหนี้ไว้ เพ รำะ
บริษัทฯเป็นเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำ และมีหลักฐำนที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับชำระหนี้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ไม่เต็ม
จำนวนที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ หำกที่ประชุมเจ้ำหนี้มีมติยอมรับตำมที่นำแคปเสนอขอชำระหนี้เป็นจำนวน ร้อยละ 20 ของยอด
หนี้ที่ศำลมีคำสั่งอนุญำตให้ไ ด้รับชำระหนี้ และจำกกำรที่จพท.สำมำรถรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียงเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
2,189,468.53 บำท จำกที่ มี เจ้ ำ หนี้ ยื่ น ค ำขอรั บ ช ำระหนี้ รวม 71 รำยเป็ น เงิ น จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 5,395,172,963.86 บำท
หำกจพท. จะแบ่ งชำระให้แ ก่ เจ้ ำหนี้ ทุ กรำย ก็ ต้องนำมำหำรเฉลี่ ยตำมสั ดส่ วน ท ำให้ ไม่ มีเจ้ ำหนี้ รำยใดได้ รับ ชำระหนี้ เต็ ม
จำนวน
เมื่อ วันที่ 10 กรกฎำคม 2555 ซึ่งเป็ นวันนั ดประชุ มเจ้ำหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมำ) เพื่อ พิจำรณำกำรประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ แต่เนื่องจำกเจ้ำหนี้รำยที่ 8 และรำยที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้ำหนี้ว่ำยังไม่สำมำรถลงมติได้ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำร
พิ จ ำรณำของกรรมกำรผู้ มี อ ำนำจ จึ งขอเลื่ อ นลงมติ และเลื่ อ นกำรประชุ ม เจ้ ำ หนี้ ครั้ง แรกออกไปอี กครั้ งหนึ่ ง เป็ น วั น ที่ 13
ธันวำคม 2555 เวลำ 10 นำฬิกำ โดยทนำยควำมของบริษัท ฯ ได้ เข้ำ ร่ว มประชุ มกับ เจ้ำ หนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อ นมำ) ในวันที่ 13
ส่วนที่ 1 หน้า 30

ธันวำคม 2555 ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำร่วมประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรก จพท.แจ้งว่ำลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย
โดยกรรมกำรลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย ฉบับลงวันที่ 7 ธันวำคม 2555 และ จพท.ได้มีคำสั่ง
อนุญำตแล้ว ที่ประชุมเจ้ำหนี้จึงมีมติให้ จพท.รำยงำนให้ศำลขอให้ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย เมื่อศำลมีคำพิพำกษำให้
ลูกหนี้ ล้ม ละลำยแล้ ว จพท.ก็ จ ะรวบรวมทรัพ ย์สิน ของลู กหนี้ เพื่ อ น ำมำแบ่ ง ปั น ให้ แ ก่ เจ้ำ หนี้ ตำมสั ดส่ วนต่ อ ไป โดยลู กหนี้
สำมำรถขอประนอมหนี้ภำยหลังล้มละลำยได้อีกตำมกระบวนกำรล้มละลำย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 ศำลมีคำพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงพิจำรณำคำขอรับชำระหนี้ของ
บรรดำเจ้ำหนี้แต่ละรำย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ที่ตั้งสานักงานสาขา (1)
ที่ตั้งสานักงานสาขา (2)
เว็บไซต์
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
QLT
0107550000220
99 ล้ำนบำท ทุนชำระแล้ว 98.13 ล้ำนบำท
ให้ บ ริ ก ำรตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ ท ำลำย (Non-Destructive Testing) และ
กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection & Certification)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้ำนพลง ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสำร 0-3869-2028
เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชำก อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 4 โทรสำร 0-3829-7305
เลขที่ 50 ซอยพัฒนำกำร 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
โทรศัพท์ 0-2116-9294 โทรสำร 0-27221132
www.qualitechplc.com
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888
นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
-ไม่มี-
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 99 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 99 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 98.13 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 98.13 ลานหุน
7.2 โครงสรางผูถือหุน
ลําดับ

ณ 31 ธันวาคม 2557
จํานวน (หุน)
รอยละ
22,305,560
22.73

รายชื่อผูถือหุน

1

กลุมนายสรรพัชญ รัตคาม1

2

กลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2

19,098,335

19.46

3

กลุมนายสุธิสาร สิรจิ ันทรดิลก3

7,398,815

7.54

4

กลุมนายธวัชชัย ลิปธร4

6,910,620

7.05

5

กลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร5

5,707,255

5.81

6

RBC INVERTOR SERVICES TRUST

5,648,100

5.76

7

นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศมเดช

5,548,640

5.65

8

MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

4,654,100

4.74

9

นางสาววิมล แซเตียว

3,675,000

3.75

10

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,680,000

1.71

รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก

82,626,425

84.20

รวมจํานวนหุนทั้งหมด

98,127,390

100.00

หมายเหตุ :
1
ผูถือหุนในกลุมนายสรรพัชญ รัตคาม ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
จํานวน (หุน)
นายสรรพัชญ รัตคาม
17,840,000
นางสาวญาณกร รัตคาม
4,410,000
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
35,910
นางสาวปรานี รัตคาม
19,650
รวม
22,305,560
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รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
18.18
4.49
0.04
0.02
22.73

2

3

ผูถือหุนในกลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
จํานวน (หุน)
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
10,027,500
นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม
4,660,835
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม
4,410,000
รวม
19,098,335
ผูถือหุนในกลุมนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก
นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก
รวม

4

จํานวน (หุน)
4,042,500
3,356,315
7,398,815

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
4.12
3.42
7.54

จํานวน (หุน )
3,824,220
2,697,800
388,600
6,910,620

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
3.90
2.75
0.40
7.05

ผูถือหุนในกลุมนายธวัชชัย ลิปธร ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายธวัชชัย ลิปธร
นางนวลนภา ลิปธร
นางสาวกมลนันท ลิปธร
รวม

5

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
10.22
4.75
4.49
19.46

ผูถือหุนในกลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร
นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร
รวม

จํานวน (หุน)
4,822,755
824,500
60,000
5,707,255

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
4.91
0.84
0.06
5.81

7.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขา งตนได
หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป

สวนที่ 2 หนา 34

บริษัทยอย
ไมมีการกําหนดนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายปนผลเปนกรณีๆ
โดยพิจ ารณาจากกระแสเงิน สดคงเหลื อและ/หรือ กํา ไรสุท ธิ เที ยบกั บงบลงทุ น ของบริษั ทย อ ยนั้ นๆ และได ตั้ง สํา รองตาม
กฎหมายแลว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทยอยเห็นสมควร
ขอมูลการจายเงินปนผล

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล
ตอกําไรสุทธิ (%)

2553
0.67
0.35

2554
0.99
0.55

2555
0.98
0.70

2556
0.84
0.65

2557
1.00
0.70

52.12%

53.16%

71.86%

77.93%

70.88%
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8. โครงสรางการจัดการ
โครงสรา งกรรมการมี 3 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ห าร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ. 2557
ประวัติการอบรม
วุฒิ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
การศึกษา
และทักษะของการเปน
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
1
นายนที บุญพราหมณ
ปริญญาโท
DAP
ประธานกรรมการ
2
นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการ
ปริญญาโท
DAP
3
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมการ
ปริญญาโท
DAP
4
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการ
ปริญญาตรี
DAP
5
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
กรรมการ
ปริญญาโท
DAP
6
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการ
ปริญญาโท
DAP
กรรมการอิสระและ
7
นายสมยศ เจียมจิรังกร
ปริญญาโท
DCP
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
8
นายสมชาย จองศิริเลิศ
ปริญญาโท
DAP
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
9
นายทินกร สีดาสมบูรณ
ปริญญาโท
DAP,DCP,ACP
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางมณีรัสมิ์ รัตคาม ทําหนาที่เปน เลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้
1. นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการผูจัดการ
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการบริหาร
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการลาออกจากตําแหนงเปนสัดสวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้ งหมด ถ าจํ า นวนกรรมการที่ จะออกแบ ง ให ต รงเป น สามส ว นไม ได ให อ อกโดยจํา นวนใกลที่ สุด กั บ สั ด ส วนหนึ่ ง ในสาม
กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปถัดไป
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอํา นาจเพื่ อให บุ ค คล
ดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น ควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อ
เห็ น สมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํ า นาจให ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อํ า นาจหน า ที่ ในการ
ปฏิ บัติ งานตา งๆ โดยมี รายละเอี ยดการมอบอํ านาจตามขอบเขตอํ านาจ หนาที่ ของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้ นตอ งไม มีลัก ษณะเปน การมอบอํานาจที่ทําให คณะกรรมการบริหาร หรือผู รับมอบ
อํ า นาจสามารถพิ จ ารณาและอนุ มั ติ รายการที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ผู รับ มอบอํ า นาจ หรือ บุ ค คลที่
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ยกเวนเป น
การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ ให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน กอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของ
บริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ใน
การกํากั บดู แลให บริษั ทปฏิบั ติตามกฎหมายวา ดวยหลัก ทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพ ยสิน ที่สําคัญตามกฎเกณฑ ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข าเป นหุ นส วนในหางหุน สวนสามั ญ หรือ เป น หุนส วนไม จํากั ดความรับ ผิด ในห างหุน สวนจํากั ด หรือเป น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
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กิจการของบริษั ทไมว าจะทํา เพื่ อประโยชนต นหรือ เพื่ อประโยชนผูอื่น เวน แตจ ะไดแจงให ที่ป ระชุมผู ถื อหุ น
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัท
ทําขึ้น หรือถือหุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทํา
หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
โดยมี นางวิมล แซฟุง ทําหนาที่เปน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
ลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนคงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลื อของกรรม
การที่ลาออก
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในลั ก ษณะที่ อ าจเป น การขัด ขวางการใช วิจ ารณญาณอย า งอิ สระของตน รวมทั้ งไม เป น ผู ถือ หุ น รายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษั ท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. ไมเป น ผู สอบบั ญ ชีข องบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ บริษั ท ยอ ย บริ ษั ท รวม หรือ นิ ติบุ ค คลที่อ าจมี ค วามขัด แยง ใน
ลั ก ษณะที่ อ าจเป น การขั ด ขวางการใช วิ จ ารณญาณอย า งอิ สระของตน รวมทั้ ง ไม เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ
กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
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6.

7.
8.
9.

10.

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย
ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเป นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่ง
เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
มีหน าที่ในลัก ษณะเดียวกั บที่กํ าหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทยวาดวยคุณสมบั ติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบ ริหารที่รับผิดชอบจัด ทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให ผูสอบบั ญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่ เห็ นว าจําเปน และเป นเรื่อ ง
สําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัด ทํ ารายงานการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป ด เผยไว ในรายงานประจํ าป ข อง
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่
เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
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คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
1.
นายสรรพัชญ รัตคาม
2.
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
3.
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี อํ านาจ หน า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการบริห ารงานในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงานและอํานาจการ
บริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท พิจ ารณาและอนุมั ติแ ละ/หรือ ใหค วามเห็น ชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานของ
บริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ให รวมถึ งการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม งบประมาณ
รายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษั ทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ อ
อนุมัติหรือใหสัตยาบันในที่ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท (หา
สิบลานบาทถวน)
5. อนุมั ติการใชจ ายเงินในการดําเนิ นการซื้ อเครื่องมื ออุป กรณ หรือสิ นทรัพยถ าวร ที่ เกี่ ยวกับ การดํา เนิ นธุ รกิ จ
ตามปกติ ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
6. อนุมัติ การขาย การให บริการตามปกติธุรกิจของบริษั ท ฯ เช น การอนุมั ติขายสินค า การอนุมัติ ใหทําสั ญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน)
7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว
8. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
(หาสิบลานบาท) รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท)
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9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัทฯ จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือ
จะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
10. อนุมั ติให ซื้อ และขายหน วยลงทุ น กองทุน เปด ตราสารหนี้ภ าครัฐหรือกองทุ นรวมตลาดเงิน โดยให นํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
11. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
12. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน
การปฏิบัติการอื่นๆ
13. กําหนดโครงสรา งองคก ร อํา นาจการบริห ารองคก ร รวมถึงการแตงตั้ง การว าจาง การเลิกจ าง การโยกยา ย
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร
14. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิ บัติการอยางหนึ่งอยาง
ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ
ไดตามที่เห็นสมควร
15. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแย ง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไ ว แ ล ว และเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดย
คณะกรรมการบริษั ทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติ คณะกรรมการ
บริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริห าร อาจมอบอํานาจให กรรมการผูจั ดการหรือ พนัก งานบริษั ท มีอํานาจหน าที่ในการ
ปฏิ บั ติ ง านต า งๆ ตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไว แ ล ว ทั้ งนี้ การมอบอํ า นาจนั้ น ต อ งไม มี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่ เกี่ยวข องหรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษั ท
หรือบริษัทยอย
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
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5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

มอบอํา นาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดัง กล าวให อยู ภ ายใต ขอบเขตแห งการมอบอํา นาจ และ/หรือให
เปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัทฯ
พิจารณาการเขาทํา สัญญาเกี่ยวกั บธุรกิ จของบริษั ท ฯ และสัญญาตางๆ ซึ่ งเป นผลประโยชนต อกิจ การของ
บริษัท รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท
อนุ มั ติ การใช จา ยเงิ น ในการดํ าเนิ น การซื้ อ ตามปกติ ธุรกิจ ของบริษั ท ฯ เชน การจั ด ซื้อ วัต ถุ ดิ บ การจัด ซื้ อ
เครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน เปนตน ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท (สิบลาน
บาทถวน)
อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาทถวน)
พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือ
การพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร
มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราวๆ ไป
มีอํานาจในการกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับงานดังกลาวขางตนจนเสร็จการ

ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ป ระชุมผูถือ
หุนพิจารณาและอนุมัติไวแลวและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ก รรมการผู จั ด การอาจมอบอํ า นาจให พ นั ก งานบริ ษั ท มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต างๆ โดยมี
รายละเอีย ดการมอบอํานาจหลัก เกณฑ ที่กรรมการผูจัดการพิ จารณาและอนุมัติ ไวแล ว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตอ งไม มี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษั ท
หรือบริษัทยอย
การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหาร โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเเลือก
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขา
รวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเ สียงขางมากตาม
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หลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อ
เป น รายบุ ค คล หรือ หลายคนในคราวเดี ย วกัน แล ว แต ที่ ป ระชุ ม ผู ถือ หุ น จะเห็ นสมควร แต ในการออกเสี ย ง
ลงคะแนนหรื อ มี ม ติ ใดๆ ผู ถื อหุ น แต ละคนจะใช สิท ธิต ามคะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ งหมดตามข อ 1 แต จ ะแบ ง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อ การเลือ กตั้งกรรมการ จะต องเปน ไปตามคะแนนเสี ยงสว นใหญ หากมีค ะแนน
เสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียง
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมของกรรมการ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
คาเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
15,000 บาทตอครั้ง
กรรมการ
10,000 บาทตอครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000 บาทตอครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทตอครั้ง
คาบําเหน็จกรรมการ ในจํานวนเงินไมเกินรอยละ 0.5 ของรายไดรวมในป 2557 โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูกําหนดจํานวนที่จะจายใหแกกรรมการแตละคนตอไป
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการป 2557
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ลําดับ
รายนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท
ตรวจสอบ
(จํานวนครั้ง)
(จํานวนครั้ง)
1
นายนที บุญพราหมณ
5/5
2
นายสรรพัชญ รัตคาม
5/5
3
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
5/5
4
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
5/5
5
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
5/5
6
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
5/5
7
นายสมยศ เจียมจิรังกร
5/5
4/4
8
นายทินกร สีดาสมบูรณ
5/5
4/4
9
นายสมชาย จองศิริเลิศ
5/5
4/4
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คาตอบแทนกรรมการป 2557
ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท
1
นายนที บุญพราหมณ
2
นายสรรพัชญ รัตคาม
3
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
4
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
5
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
6
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
7
นายสมยศ เจียมจิรังกร
8
นายทินกร สีดาสมบูรณ
9
นายสมชาย จองศิริเลิศ
รวม

คาเบี้ยประชุม
75,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
108,000.00
90,000.00
90,000.00
613,000.00

คาบําเหน็จ
309,278.00
206,186.00
206,186.00
206,186.00
206,186.00
206,186.00
247,420.00
206,186.00
206,186.00
2,000,000.00

รวมคาตอบแทน
384,278.00
256,186.00
256,186.00
256,186.00
256,186.00
256,186.00
355,420.00
296,186.00
296,186.00
2,613,000.00

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการป 2556 และ ป 2557
ป 2556
ป 2557
คาตอบแทน
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)
คาเบี้ยประชุม
คาบําเหน็จ
รวม

10
10

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

9
9

613,000.00
2,000,000.00
2,613,000.00

คาตอบแทนผูบริหาร
ผูบ ริหารระดับผูจัดการฝาย และตําแหน งที่สูงกวา รวม 8 คน ผลประโยชนตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัสจาก
บริษัทฯ ในรอบป 2557 เปนเงินทั้งสิ้น 25,396,527.99 บาท
(2) คาตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไดจัดตั้งใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้
อายุงาน
อัตราเงินสะสม (รอยละ)
ตั้งแต 1 ป ขึ้นไป แตไมถึง 5 ป
3.00
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป
6.00
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
9.00
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บุคลากร
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 509 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จํานวนบุคลากร

หนวยงาน

ป 2556

ป 2557

1. ฝายบริหาร

16

16

2. ฝายปฏิบัติการ

419

443

3. ฝายสนับสนุน

49

50

484

509

รวม

คาตอบแทนพนักงาน
พนั กงานของบริษั ทและบริษั ท ยอ ยจะได รับ ผลตอบแทนในรูป แบบที่เป น ตัว เงิ น และค าตอบแทนที่ไม ใช ตัว เงิ น
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เป น ตั ว เงิ น สํ า หรั บ ค า ตอบแทนที่ ไ ม ใ ช ตั ว เงิ น ที่ สํ า คั ญ ได แ ก กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ กองทุ น เงิ น กู ยื ม เพื่ อ พนั ก งาน
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม ตรวจสุขภาพประจําป เงินชวยเหลือตางๆ ชุดยูนิฟอรม รถรับสงพนักงาน
เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหการสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้ง
การฝกอบรมภายในองคกร และภายนอกองคกร
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9. การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับ
ข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สํา หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลั กทรัพ ยแ หงประเทศไทย ทั้ งนี้ การกํ าหนดบทบัญญั ติ ตา งๆ จะยึ ดให เป นแนวทางให ปฏิ บัติ ไดจริ ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดนําหลัก การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช เปน แนวทางในการพัฒ นา
นโยบายทีค่ รอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
และความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ เป นไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส ซึ่ ง
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถือหุน รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน
การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิท ธิออกเสียงในที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การ
กําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการคุมครองสิทธิของผูถือหุนและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนใน
การใชสิทธิเรื่องตางๆที่ผูถือหุนควรไดรับ ดังนี้
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี
ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปที่ผานมา
 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีขอมูลครบถวนสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู
ถือหุน โดยเผยแพรขอมูลใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซดบริษัท
 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ
บริษัท เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดขอมูลประกอบวาระการประชุมครบถวน
สงแก ผูถื อหุ นเป นการลว งหน ากอ นวั นประชุม 14 วัน และเผยแพรขอ มูลหนั งสือ เชิญประชุม ผูถื อหุ นพรอ ม
รายละเอียดประกอบในเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพตอเนื่องเปนเวลา 3 วันติดตอกัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา
 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มีความประสงคจะรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม ใหสามารถ
ติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสง
ใหทางไปรษณียในทันทีที่ผูถือหุนรองขอพรอมทั้งจัดเตรียมไวในวันประชุมผูถือหุนดวย
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 ในการประชุมผูถือหุนแตละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
 เป ดโอกาสใหผูถือ หุน มีสิทธิในการสงคํ าถามหรือข อเสนอแนะล วงหนาก อนวัน ประชุม รวมถึงแสดงความ
คิด เห็ น และตั้ งคํา ถามในที่ ประชุม โดยมีก รรมการและผู บริห ารที่เกี่ย วข องเข ารวมประชุ มผู ถือ หุ นเพื่ อตอบ
คําถามในที่ประชุม
 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได
 บริษั ท ฯ จะบัน ทึ กประเด็ น ซักถามและข อคิ ดเห็ น ที่สําคั ญ ไวในรายงานการประชุม เพื่ อให ผูถื อหุ น สามารถ
ตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อหุ น ทุ ก รายอย างเท า เที ย มและเป น ธรรม ทั้ งผู ถื อ หุ น ที่ เป น ผู บ ริห าร ผู ถื อ หุ น ที่ ไม เป น
ผูบริหาร ผูถ ือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ
 เป ด โอกาสให ผูถื อหุ น สว นน อ ยสามารถเสนอชื่อ บุ คคลเพื่ อ เขา ดํา รงตํ าแหน งกรรมการล วงหน าในเวลาอั น
สมควร
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการตั้งและถอดถอนกรรมการ
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
 บริษทั ฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปนผล
 คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไม จําเปน โดยเฉพาะวาระ
สําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอ
หนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีก ารตรวจสอบกรรมการและผูบ ริห ารในการนํ าข อมู ลภายในของบริษั ท ซึ่งยั งไม เปด เผยต อ
สาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชน สวนตนในการซื้ อขายหลักทรัพ ยดังที่ ได เป ดเผยไวในหั วขอ การกํากั บ
ดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 กรรมการและผูบริหารที่ เปนผูถือหุ นจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนได สวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่ อให ที่
ประชุม ผูถื อหุ นสามารถพิ จารณาธุ รกรรมที่ อาจมีค วามขัด แย งทางผลประโยชน และสามารถตั ด สิน ใจเพื่ อ
ประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนั้นๆ
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ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพรอมจัดทําขอมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพรไวใน www.qualitechplc.com
เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/หนังสือเชิญประชุม เปนการลวงหนา 30 วัน กอนวันประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม
ที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :
บริ ษั ท ฯ มุ ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ด ว ยความรู แ ละทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ อย า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและราย
ยอ ย เพื่ อประโยชนสูงสุ ดของผูถื อหุ น โดยรวม รวมทั้ งเป ดเผยข อมู ลอย างสม่ํ าเสมอ และ
ครบถวนตามความเปนจริง
พนักงาน :
บริษัทฯ จะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน
ให มี ค วามปลอดภั ย ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงานอยางทั่วถึงและสม่ํ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกั บ
พนักงานอยางเครงครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอ ความมั่ น คงในหนา ที่ก ารทํ างานของพนั กงาน ตลอดจนปฏิ บัติ ตอ พนัก งานด วยความ
สุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ลูกคา :
บริษั ท ฯ มุงมั่ น ที่จ ะผลิ ตสิ นค าและบริก ารที่ มีคุ ณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งที่จะเพิ่ม
ประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและเจาหนี้ : บริษั ท ฯ จะไม ดํา เนิ นการที่ ทุจ ริตในการคากั บคู คา และเจาหนี้ และมุ งมั่น ที่ จะปฏิ บัติ ตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การ
ชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้
เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
คูแขงทางการคา : บริษัท ฯ จะประพฤติ ปฏิ บัติภ ายใตก รอบกติกาของการแข งขันที่ ดี ไม แสวงหาขอมู ลที่เป น
ความลั บ ของคู แ ข ง ทางการค า ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ไม สุจ ริต หรือ ไม เหมาะสม และไม พ ยายาม
ทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง
สังคมสวนรวม : บริษั ทฯ จะไม กระทํ าการใดๆที่ จะส งผลเสีย หายตอ สังคม และปลูก ฝงจิต สํานึ กของความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติ
หรือ ควบคุมใหมีการปฏิบั ติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่
ออกโดยหน วยงานที่ กํากั บดูแล อีกทั้งยังตองแสวงหาโอกาสสนับสนุ นกิจกรรมสรางสรรค
สังคม
สิ่งแวดลอม :
บริษั ท จะไม ก ระทํ า การใดๆที่ สง ผลเสี ย ต อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล อ ม และ
ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ และใหพนั กงานรวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝ ายมีสวนรวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
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การรองเรียนหรือแสดงความเห็นตอบริษัทได โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
- เว็บไซด : http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028
- จดหมาย : สงถึง 1. นางสาวกุลนิษฐ สารภาพ ผูจัดการฝายอํานวยการ
2. นางวิมล แซฟุง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บานพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
- สําหรับ พนัก งาน สามารถรอ งเรียนหรือเสนอแนะข อคิ ด เห็ น ตอ ผูบ ริห ารได โดยตรงทางอี เมล ในระบบ
Intranet ของบริษัท
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมู ลที่มีความถู กตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่ต ลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจนข อมูลอื่นๆที่สําคั ญที่ มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
กับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และผานทางเว็บไซด www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ รายงานทางการเงิ น ที่ มี ข อ มู ลถู ก ต อ ง ครบถ ว น เป น จริ ง และ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับ รองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยาง
เพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแต งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่ อตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบ
บัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ แตจะมอบหมาย
ใหนายสรรพัชญ รัตคาม กรรมการผูจัดการ และนางสาวกุลนิษฐ สารภาพ ผูจัดการฝายอํานวยการ ทําหนาที่ในการติดตอ
กับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีค วามรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จ ที่ เป น ประโยชน กั บ บริษั ท ฯ โดยคณะกรรมการของบริษั ท มาจากการแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ประกอบด ว ย
คณะกรรมการจํานวน 9 คน โดยเปนกรรมการอิสระ 4 คน ทําหนาที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3 คน
ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางน อย 1 คนเป นผูมี ความรูทางด านบั ญชีเพียงพอที่ จะสามารถทํ าหน าที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้บริษัทกําหนดใหอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปน
สวนที่ 2 หนา 50

กรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ
ของบริษัทฯ เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษั ทไม เปน บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิ ด
การถ ว งดุ ลและการสอบทานการบริ ห ารงาน ทั้ งนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดขอบเขต อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการบริษั ท กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจั ดการอยางชั ดเจน เพื่ อ มิให กรรมการบริห ารและกรรมการผู จัด การมี
อํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริหาร มีไมนอยกวา 3 คน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติ งานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไมนอยกวา 3 คน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก
ทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดย
กฎเกณฑ ประกาศ ขอ บัง คับ หรือ ระเบี ย บของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํากั บ หลั กทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ป จ จุ บั น บริ ษั ท ควอลลี เทค จํ า กั ด (มหาชน) ยั ง ไม มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเป น
คณะกรรมการชุดยอย โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนใหครอบคลุมตามขอกําหนดของแตละหมวด โดยมอบหมายใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทที่กําหนดไวอยางเครงครัด
อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อ
แบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ กํ า หนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น กลยุ ท ธ เป า หมาย ภารกิ จ แผนธุ รกิ จ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดจัดใหมี
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัท ดําเนินกิจการดวยการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญหา หรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น โดยไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว ดังนี้
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
 พนักงานจะตองใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามที่บริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อปองกันการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
 การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัท
จะตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญาของผูอื่น
 พนักงานจะตองไมนํา หรือมีสวนรวม หรือรับรูในสิ่งที่ขัดตอกฏหมายอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผูอื่ นที่ บั ญญั ติ ไวในพระราชบั ญ ญั ติ ลิข สิท ธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฏหมายอื่น ที่ เกี่ย วขอ งเขา มาใชใ น
กิจการของบริษัทฯ
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเปน
สําคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดมาโดยตลอด ภายใตคานิยมในการดําเนินธุรกิจที่วา “ถูกตอง
ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อประกาศเจตนารมณของบริษัทใน
การต อต านการทุ จริ ตคอรรัป ชั่น และมุงหมายให ทุ กคนในองค กร รวมไปถึงผู ที่มี สว นเกี่ย วข องกั บบริษั ทได มีค วามเขาใจ
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ภายใตนโยบายเดียวกัน
นโยบายการต อ ตา นการทุ จริต คอรรัป ชั่น นี้ กํา หนดให ก รรมการ ผู บ ริห าร พนั ก งานของบริ ษั ท บริษั ท ย อ ย
บริษัทรวมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด ทั้งนี้ไดทําประกาศเปนลายลักอักษรใหกับพนักงานทุกทานไดรับทราบ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในฝ า ยต า งๆยึ ด ถื อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ โดยมี ป ระเด็ น หลั ก ในการรั ก ษาความลั บ ของบริ ษั ท การ
ปฏิ บัติ งานด วยความซื่อสั ตย สุจริต ถู กต องตามกฎหมาย การเคารพสิ ทธิ ซึ่งกัน และกัน และการดูแลรักษาทรัพ ยากรทั้ ง
ภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่ อมั่นกับตลาดทุนและสรางความ
นาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ ยวกับความขัดแย งทางผลประโยชน บนหลักการที่วา พนั กงานทุกคนจะตอ ง
ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความ
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ตองการของสวนตั ว ของครอบครัว ของญาติพี่ นอง หรือของบุค คลอื่นที่ รูจัก สวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ
ทุกรายการ รวมทั้งกํ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ ยวโยงกั น เสมือ นทํ ารายการกับ บุค คลภายนอก
(Arm’s Length Basis) และมี คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู พิจารณาความจําเป นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนด
ใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของ
บริษั ทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการ ของประกาศดั งกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อให เกิ ดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดป ญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน แบงออกเปน
1. การลงทุน ทั่วไป บริษัท ฯ จะไมใหบุคลากรของบริษัท ฯ ที่เปนผูถือหุ น หรือไดรับผลประโยชนจากบริษั ท
คูแข ง หรือ ผูค า/ผูข ายที่ บ ริษัท ติ ดต อธุรกิจด วย เขา มามีสวนรวมในการตัด สิน ใจในเรื่องที่ เกี่ย วขอ งกั บ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน
ที่พักรับรอง หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัว ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัด
ใหกับบริษัทฯ หรือทําใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษั ท ฯ สามารถขออนุ มัติ จากผู อํานวยการฝา ยตามสายงาน เพื่อ รับ งานในสถาบั นวิ ชาการ งาน
บริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยาย
วิสัย ทั ศน และประสบการณ ใหแ ก บุค ลากรผูนั้ น แต จะตอ งไม นํา เอาบริ ษัท ฯ หรือ ตํา แหนง ของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผลและเพิ่ม ความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยบริษั ทมีฝายตรวจสอบภายในทํ าหนาที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุ กป และแตงตั้งใหนางวิมล แซฟุง ผูตรวจสอบภายในของบริษัท ดํารงตําแหนงเป น
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ าเสนอผลการตรวจสอบภายในต อ คณะกรรมการตรวจสอบอย า งน อ ยทุ ก ๆ
3 เดือน
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากปจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
กระบวนการบริห ารความเสี่ ยงและระบบการควบคุ มภายใน ซึ่งอ างอิง ขอมู ลจากการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของฝา ย
ตรวจสอบภายใน
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(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท มีกํ าหนดประชุม อยา งนอ ย 3 เดื อนต อครั้ง และอาจมีก ารประชุ มพิ เศษเพิ่ม เติม ตาม
ความจํ าเป น โดยมี ก ารจั ดทํ ารายงานผลงานเสนอให ค ณะกรรมการทราบทุ กเดื อน เพื่ อ ให คณะกรรมการสามารถกํ ากั บ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อ
พิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน
ของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ด การจะร วมกั น พิ จ ารณากํ า หนดวาระการประชุ ม โดยเป ด โอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับ สูงเขารวมประชุม ดวย
เพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) คาตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจให
สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
สวนคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมี ความเหมาะสมกับ อํานาจหน าที่
ตามหลั ก เกณฑ แ ละนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดและเพื่ อ ประโยชน สูงสุ ด ของบริษั ท ระดั บ ค าตอบแทนเป น
เงิน เดื อ น โบนั ส และผลตอบแทนจู งใจในระยะยาวสอดคล อ งกั บ ผลงานของบริษั ท ฯ และการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริห าร
แตละราย
(6) การพัฒนาความรูกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขา
รับการฝกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ซึ่งการฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่ เป นประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริ ษัท ฯ มี น โยบายและวิธี การตรวจสอบกรรมการและผู บ ริห ารในการนํ า ขอ มูลภายในของบริษั ท ซึ่ง ยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
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2. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญั ติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. บริษั ท ฯ จะดํ าเนิ น การส ง หนั ง สื อ เวีย นแจ ง ให ผูบ ริห ารทราบว า ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รับ ทราบข อ มู ลภายในที่ เป น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง
1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมู ลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เป น
สาระสํ าคัญนั้ นตอบุค คลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จ ะทําให
บริ ษั ท ฯ หรื อ ผู ถื อ หุ น ได รั บ ความเสื่ อ มเสี ย และเสี ย หาย โดยผู ก ระทํ า การเป น บุ ค ลากรระดั บ คณ ะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิด
เปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริ ษั ท ควอลลี เทค จํ า กั ด (มหาชน) มี ค วามมุ ง มั่ น ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล มี เจตนารมณ ในการ
บริหารงานอยางมีคุณธรรม ควบคูไปกับการใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกํา หนด
เปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมแก
ทุกฝาย คํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการใหบริการ การมีสวนรวมและการพัฒ นาชุมชน ตลอดจนการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการใหบริการทดสอบตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและขอกําหนดตาม
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและตางประเทศ จึงเปนหนาที่ของบริษัทฯ ที่
ตองปฏิบัติงานตามขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด ดังกําหนดไวในคานิยมของบริษัทฯที่วา “ถูกตอง ปลอดภัย ใส
ใจคุณภาพ”
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหาร และพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป และไดมีการระบุไวเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้
(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดใหมีการปฏิบัติตอลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสีย อยางเสมอภาคและเปนธรรมตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทุ กฝาย และเพื่ อใหเกิด ความเปน ธรรมในการดําเนินธุ รกิ จ โดยไมเห็นแกประโยชนอื่น ที่
ได มาจากการดํ าเนิ นงานที่ไมถู กตองตามพื้ นฐานของการดําเนิน ธุรกิจที่ ดีมี ธรรมาภิ บาล รวมถึงมีน โยบายในการดํ าเนิ นการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ซึ่งสามารถสรุปใจความสําคัญในเรื่องนี้ ดังตอไปนี้
 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงถือเปนหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ตองรู
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใชในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการบริห ารงานและการทํ างานของตน ดังนั้ น กรรมการ ผู บริ หาร และพนั กงานต องศึ กษาและทําความ
เขาใจในกฎระเบี ยบที่ใชเป นหลักในการปฏิบัติ งานของทางราชการ ทั้ งที่ มีผลใชบังคับแลวและที่จะมี ผลใช
บังคับในอนาคต โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทํา
ใดๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะของคูแขง
โดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูล
ของคูแขง ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น
 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานดวยความโปรงใสที่สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูมีสวน
ไดเสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได ภายใตกฎหมายและกรอบขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันมิใหความลับทางการคารั่วไหลไปยังคูแขงทางการคา รวมทั้งเคารพสิทธิของผูถือ
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หุนในการได รับ ขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัท ฯ โดยเทาเทีย มกัน และจะเปด เผยผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
 กรณี ที่ ก รรมการ ผู บ ริห ารหรือ พนั ก งานได มี ก ารทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั บ บริษั ท ฯ บริษั ท ฯ จะดํ าเนิ น การ
เสมื อ นกั บ บริ ษั ท ฯ ได ก ระทํ า กั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง กรรมการหรือ พนั ก งานผู นั้ น จะต อ งไม มี ส ว นในการ
พิจารณาอนุมัติ
 กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูใกลชิดไมพึงรับเงิน ผลประโยชน หรือสิ่งของจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทําใหเขาใจไดวาผูรับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธทางธุรกิจเปนพิเศษกับผูให
ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษทั ฯ /ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติ ไมใชอํานาจหนาที่
ของตนในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนแกตนเองหรือผูอื่น
 กรรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานต อ งช ว ยหรื อ พยายามเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ ปกป อ ง
เครื่อ งหมายการค าที่เปน ทรัพ ยสิน ทางป ญญาของบริษัท ฯ รวมทั้งต องไมก ระทําการใดๆ ที่เปน การละเมิ ด
ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองใหความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติในขอกําหนดการจางงาน หมาย
รวมถึ ง การสรรหาบุ คลากร การพิ จารณาผลตอบแทนและสิ ทธิ ป ระโยชน จากการจ างงาน การปรับ เลื่ อ น
ตําแหน ง การโอนยาย การประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน การฝ กอบรม การปฏิ บัติต ามระเบียบข อบังคับ การ
สิ้นสุ ดสภาพการจา งงาน การปลดและรับ พนั กงานกลับ เข ามาทํา งานใหม ตลอดจนการเข ามี สวนรวมใน
สังคมและกิจกรรมนันทนาการเปนตน
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติดานแรงงาน
บริษั ทฯ ใหความสําคัญกับ การปฏิ บัติตอพนักงานอยางยุติธรรม เสมอภาค ผูบริหารใหความสําคั ญกับพนั กงานทุ ก
ระดับไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ความกาวหนาทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยูกับผลงาน
ความสามารถโดยใชระบบบริหารผลตอบแทนที่เปนธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปดกวางในการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ความกาวหนาในวิชาชีพ สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยมีชองทางใหพนักงานแสดงความคิดเห็นผานกลอ งแสดง
ความคิดเห็นในองคกร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเปนกิจกรรมหลักทุกป เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน
การจางงาน
วันและเวลาทํางานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบงไดหลักๆ เปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. งานในสํานักงาน วันทํางานวันจันทร ถึง วันเสาร เวลา 08:00 น. – 17:00 น.
2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทํางานขึ้นกับการตกลงกับลูกคา
ภายใตกรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้เนื่องจากการใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ ที่ลูกคากําหนด การปฏิบัติงาน
จะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกคายังทํางานและขณะหยุดทํางาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะกําหนด
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วันและเวลาทํางานที่แนนอน จึงตองมีพนักงานที่ตองปฏิบัติงานตามขอตกลงกับลูกคา โดยบริษัทฯไดจัดสรรค าตอบแทนตาม
ความเหมาะสมใหกับพนักงาน
ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพนั ก งานใหม บริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาความเหมาะสมทั้ ง ในด า นความรู ความสามารถ
ประสบการณ และความประพฤติ ผานระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบขอสอบขอเขียน การคํานวณ การทดสอบทางดานภาษา
การทดสอบปฏิ บั ติ เรื่ องทั กษะทางคอมพิ วเตอร และการสั ม ภาษณ โดยผู ที่ ผานคั ดเลื อ กจะตอ งเป น พนั ก งานทดลองงานมี
ระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 119 วัน เพื่อบงชี้วาพนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกําหนดไวหรือไม
หรือมี ความรู ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒ นาใหปฏิบัติงานในตําแหน งงานนั้น ๆ
ตอไปไดหรือไม
การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไวอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทาง
ในการจ ายค าตอบแทนอย า งเป น ธรรมมากที่ สุด โดยกํ าหนดไวใน Standing Instruction ในแต ละเรื่อ งที่ เกี่ ย วข อง ซึ่งมี ก าร
ทบทวนอั ต ราผลตอบแทนอย า งสม่ํ า เสมอ บริษั ท ฯมี น โยบายการจ า ยค า ตอบแทนให แ ก พ นั ก งานในรู ป แบบเงิ น เดื อ น
ผลตอบแทนในการทํางาน คาตําแหนง คาโทรศัพท คาลวงเวลา คาใบรับรอง เปนตน รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการดานอื่นๆ เชน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิการเงินกูยืมเพื่อพนักงาน เงินชวยเหลือพนักงานกรณีสมรส/
กําเนิดบุตร/บุคคลใกลชิดเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร ชุดฟอรมพนักงาน รถรับสง ตรวจสุขภาพประจําป ตรวจสุขภาพกอนเริ่ ม
งาน เป น ต น โดยบริ ษั ท ฯได จั ด ตั้ งคณะกรรมการสวั สดิ ก ารในสถานประกอบการตามระเบี ย บของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยฝายนายจางและลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ใหค วามสําคัญกับ การพั ฒนาบุ คลากร เพราะบุคลากรเปนสิ่งสําคัญของการขับ เคลื่อนธุรกิจ ไปสู เปาหมาย
และเปน แรงผลัก ดัน สําคัญที่ นําพาองคก รไปสูก ารเติ บโตอย างยั่งยืน บริษัท ฯ จึงมุงเนน ในการพั ฒ นาพนัก งานตั้ งแตแรกเข า
จนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้
 จัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และคานิ ยม
องคกร เปนตน
 จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมทางด า นเทคนิ ค เช น การปฏิ บั ติ ง านทางด า นรั ง สี การทดสอบด ว ยคลื่ น ความถี่ สู ง
(Ultrasonic Test) การทดสอบด ว ยสนามแม เหล็ ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด ว ยสารแทรกซึ ม
(Penetrant Test) การทํางานในสถานที่อับอากาศ การปองกันอันตรายจากรังสี ฯลฯ เพื่อพัฒ นาบุคลากรให มี
ความรูทางดานเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
 การฝ ก อบรมเพื่ อ สนั บ สนุ น งานทางด า นการบริ ห าร เช น ทั ก ษะการเป น หั ว หน า งาน การสร า งที ม อย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Team Building) การเขีย นหนั งสื อ ราชการ หนั งสื อ โต ต อบและรายงานการประชุม การตรวจ
ติดตามภายในในระบบ ISO ทักษะทางดานคอมพิวเตอร เปนตน
 จัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน เทคนิคการขับขี่รถยนตอยางปลอดภัย การ
ปฐมพยาบาลและการกูชีวิตเบื้องตน สิทธิประโยชนทางดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การซอมดับเพลิงและการ
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ซอมอพยพหนีไฟ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การออมและการบริหารการเงินเพื่อใชในชีวิตภายหลังเกษียณ
เปนตน
 สงเสริม ให พนั กงานมี แผนการพั ฒ นาความกาวหน าในสายอาชีพ โดยในป 2556 ไดมี การปรั บปรุงระบบการ
เขีย นบรรยายลักษณะงาน (Job Description ) เพื่อ เป นพื้ นฐานของการกํ าหนดแผนพัฒ นาความก าวหน าใน
สายอาชีพในป 2557
 มีการจัดทําแผนการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป ซึ่งมีงบประมาณรองรับอยางเพียงพอและเหมาะสมตางๆ โดย
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมภายใน และสงบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝกอบรมภายนอกรวม 29
หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกสวนงาน
 มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝกอบรม ทําใหมั่นใจวาพนักงานไดรับการพัฒนาในเรื่องที่
เขารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกําหนดระยะเวลาการทบทวนการฝกอบรมเพื่อตอใบรับรอง
อยางเหมาะสม
กิจกรรมสงเสริมใหเปนองคกรแหงความสุข
นอกจากการพั ฒ นาความรูความสามารถของพนั กงานแล ว บริษั ท ฯ ยัง มุงสง เสริมให พนั กงานมีค วามรัก ความ
สามัคคี มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี พนักงานมีความสุขในการทํางาน สรางโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ที่เป นประโยชนต อ ชุม ชน สัง คม สิ่งแวดลอ ม ปลู กจิ ตสํ านึ ก ในการเป น จิต อาสาใหกั บ พนัก งาน บริ ษัท ฯ สนั บสนุ นให จั ด
กิจกรรมสัมพันธประจําปในหลากหลายรูปแบบ โดยใชหลักการสรางความสุข 8 ประการ (Happy 8) เปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมในดานตางๆ เพื่อสงเสริมพนักงานและองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) กิจกรรมที่จัดเป น
ประจํ า ทุ ก ป ได แ ก กิ จ กรรมงานเลี้ ย งสั งสรรค ป ใหม การแข ง ขั น กี ฬ าสี ป ระจํ า ป กิ จ กรรมรดน้ํ า ดํ า หั ว ขอพรผู  ใ หญ ในวั น
สงกรานต กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมทําบุญบริษทั ฯ ประจําป
นอกจากนี้ บริษัท ฯ จัดใหมีการประชุมรวมกัน ระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่ อใหพ นักงานรับ ทราบทิศทางการ
ดําเนิ นงานและผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ โดยจั ดเป นประจําทุ ก 6 เดือน โดยเปดโอกาสให พนักงานได เสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อใหบริษัทฯ นํามาปรับปรุงพัฒนาไดเปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันทั้ง 2 ฝาย
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ
จึงกําหนดใหมีการใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล มาใชเปนแนวทางในการสราง
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
บริษั ท ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย า งเคร งครั ด โดยมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล อ มในการทํ างานและเจ าหน าที่ ค วามปลอดภั ยวิ ชาชีพ เป น ผูดํ า เนิ น การควบคุ ม ติ ดตามสถานการณ ค วาม
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึง
การสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญในเรื่องของการสรางความปลอดภัย การดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานในป 2557 ไดแก
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 การจัดทําแผนการปองกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิ ด อั น ตรายบริ เวณสถานที่ ต า งๆ ในบริษั ท การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ มเพื่ อ ให เ กิ ด ความ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณเครื่องใชตางๆ
 เผยแพรความรูกฎหมายเละขอบังคับต างๆ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ย วของ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายดานคมนาคม ข อบังคั บกระทรวงอุต สาหกรรม เป นต น
รวมถึงการแจงขอมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และปาย
ประกาศบริษัท ฯ เพื่อใหพ นักงานสามารถสืบ คนได เปน ประโยชน ตอพนั กงานในการสงเสริม สราง
ความปลอดภัยแกตนเอง
 นอกจากการใหความรูความเขาใจเบื้องตนในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก
พนั ก งานทุ ก คนแล ว ยั ง ให ค วามรู แ ก พ นั ก งานเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นด า นต า งๆ อย า ง
สม่ํ าเสมอ ทั้ งในรูป แบบการฝ กอบรม การเผยแพรผานบอรด ประชาสัม พั นธ และการส งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภายใน ซึ่งไมเพียงแตชวยใหปลอดภัยในการทํางานแลว ยังชวยใหเกิดความปลอดภัย
ในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ดวย เชน เรื่อ งการขับขี่อยางปลอดภัย การใชอุปกรณ ในการทํางานที่
ถูกตอง เปนตน
 จัด ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภั ยของบริษั ท ฯ โดยใหมี ก ารประชุม เพื่ อวางนโยบายด านความ
ปลอดภัย และติดตามผลเปนประจําทุกเดือน
สิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันของพนักงาน
การเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและเห็ น คุ ณ ค า ในความเป น มนุ ษ ย ถื อ เป น รากฐานของการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง
ทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาผลผลิตและสรางมูลคาอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพ
สิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ
ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน ความพิ การ ผูปวยหรือเป นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกตางทางความคิด
สังคม สิ่งแวดลอมกฎหมายและวัฒนธรรม
(3) ความรับผิดชอบตอการใหบริการ
บริษัทฯ ใหบริการการทดสอบโดยไมทําลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใตการยึดหลัก
มาตรฐานสากลและขอกําหนดตามกฎหมายอยางเครงครัด มุงสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาเพื่อใหไดรับ
บริการอยางมีคุณภาพและปลอดภัย ผานระบบการสํารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกคาพรอมปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ฯ ส ง เสริม การอนุ รัก ษ สิ่ งแวดล อ มในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ สามารถทํ า ได เช น ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีป ระสิทธิภ าพสูงสุด โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหประหยัดคาไฟฟ า
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และดูแลสิ่งแวดลอม โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสํานักงานใหเปนหลอดประหยัดไฟ จัดใหมีถังขยะสําหรับแยกขยะเปนพิษเพื่อ
เขาสูกระบวนการทําลายอยางถูกวิธี เปนตน
(5) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม และเอาใจใสในผลกระทบตอชุมชนรอบขาง รวมถึงการเขาไป
มีสวนรวมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดย
ในการดําเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม โดยแตละโครงการมีการจัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหลายๆสวน
งาน
ในรอบป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดสนับสนุนและรวมกิจกรรมทางสังคมดังตอไปนี้
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคปฏิทินตั้งโตะ เพื่อนําไปทําเปนบัตรคําอักษรเบรลล สื่อการ
สอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนําสงแกมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส เชน อุปกรณคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ
เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อนําไปรีไซเคิลและจําหนาย นําไปชวยเหลือคนพิการ
โดยรวบรวมและนําสงแกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 บริษัทฯ สนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะกอนทิ้ง เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน
ดวยการแยกทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดมาใชใหม แยกประเภทของขยะเพื่อใหสามารถทําลายได
ถูกวิธี
 การกําจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดลอม
 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหประหยัดพลังงานมากขึ้น
 บริษัทฯ รณรงคใหพนักงานรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน ใชทรัพยากรอยางคุมคา
 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
 จัดกิจกรรมวันเด็กใหกับชุมชนชื่นอารมณ ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพใหสวยงาม
เนื่องในโอกาสวันรักษสิ่งแวดลอม
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ทําความสะอาด กวาดถนน บริเวณโดยรอบ
ชุมชน เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ
 บริจาครถจักรยานใหเปนประโยชนตอชุมชน โดยมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม จ.
ชลบุรี
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและเด็กกําพรา วัด
พระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี
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 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อซื้อโตะ เกาอี้และอุปกรณการเรียน ใหกับ
โรงเรียนกองมองทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 บริษัทฯ จัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
และเด็กกําพรา ณ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
 บริษัทฯ เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสมาฝกงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ นําไปตอ
ยอดในการประกอบอาชีพตอไป
 บริษัทฯ ไดจัดสรรบุคลากรผูมีประสบการณทางดานเทคนิคไปเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหกับ
คณะอาจารยวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
 รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี ประจําป 2557 เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน
 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ําใจ กับกาชาดจังหวัดชลบุรี
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง สืบสานประเพณีวันสงกรานต
 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนเหลาจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพดวยปากหรือเทา โดยการนํา
ผลงานดานศิลปะมาผลิตเปน บัตรอวยพร , ปฎิทินตั้งโตะ และที่คั่นหนังสือฯลฯ
 บริจาคเงินสนับสนุน ชมรมผูตรวจสอบวัสดุ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตรวจสอบวัสดุและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
(6) ไมหยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองคกรที่ยั่งยืน
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม นับเปนหัวใจหลักประการหนึ่งของคานิยมและ
วัฒ นธรรมองค กรและเป น มากกวาการทํ าสาธารณประโยชนเป น ครั้งคราว หากแตเป นสิ่ งที่ ตอ งทํ าอยางตอ เนื่อ งสม่ํา เสมอ
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯไดรับประโยชนรวมกันทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อใหลูกคาและกลุมพันธมิตรของบริษัทฯกาวหนาเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริม สรางชุมชนและ
สังคมที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯจะยังคงใหความสําคัญในการสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร เพื่อกําหนดทิศทางและแนว
ทางการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคกร กระตุนและสรางโอกาสใหพนักงานนําเสนอความคิดสรางสรรคที่จะสงผลทั้งใน
เชิงมูลคาและคุณคาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯไดจัดใหมีการอบรมใหความรูในทุกๆดานอยาง
ตอเนื่อง สรางเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานโครงการ “ผูบริหารพบพนักงาน” อยางสม่ําเสมอ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยบริ ห าร ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข อ มู ล และระบบการติ ด ตาม
ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในดานตางๆ ทั้ง 5
สวน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจ รวมถึงมี ระบบการตรวจสอบภายในที่มี ค วามอิสระในการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุ มภายใน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได
ภายในระยะเวลาอันควร
ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในสําหรับป 2557 ซึ่งผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตที่มีสาระสําคัญ
2. นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ และความเหมาะสมและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยผูตรวจสอบภายใน
ไดเขาตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ใหขอสังเกตและขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหารใหความสําคัญและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในแลวเสร็จภายในระยะไมเกิน 2 เดือน
หลังจากไดรับคําแนะนํา
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12. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2557 มีดังนี้

(1)
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแยง
นางมณฑา
ไชยะบาล

นายสุเมธ
เตชาชัยนิรันดร

รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

คูสมรสของกรรมการและผูถือ
หุนบริษัทฯ ไดแก
คุณสมชาญ
ลัพธิกุลธรรม

กรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ

ลักษณะและมูลคาของรายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทฯ เชาอาคารพาณิชย 4 ชั้น เลขที่ 50
ซอยพัฒนาการ 57 โดยเชาเฉพาะชั้น 3
พื้นทีใ่ ชสอย 93.75 ตารางเมตร เพื่อใชเปน
ที่ทํางานของสํานักงานที่กรุงเทพฯ ตั้งแต
มิถุนายน 2551 ในอัตราคาเชาเดือนละ
8,500 บาทตอเดือน มียอดคาเชารวม
ป 2557 : 0.000 ลานบาท
ป 2556 : 0.008 ลานบาท

รายการดังกลาวเปนการเชา
คณะกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่สํานักงานเพื่อความสะดวก ไดพิจารณาแลวเห็นวา
ในการติดตอธุรกิจในกรุงเทพฯ รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสม และเปนราคา
ยุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ

ซื้อที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน
ป 2557 : 0.00 ลานบาท
ป 2556 : 7.50 ลานบาท

บริษัทฯ ซื้อที่ดินพรอมอาคาร
สํานักงานในราคา 7.50 ลาน
บาท ซึ่งสูงกวาราคาประเมิน
จํานวน 1.50 ลานบาท
เนื่องจากเปนคาใชจายที่
ประหยัดไดในการที่ไมตองขน
ยายสํานักงานและปรับปรุง
สํานักงานใหม
นายสุเมธทําการค้ําประกันใน
นามสวนตัวใหกับบริษัทฯ โดย
มิไดรับคาตอบแทนแตอยางใด

นายสุเมธทําสัญญาค้ําประกันการเชาซื้อ
รถยนตใหกับบริษัทฯ
ป 2557 : 3.24 ลานบาท
ป 2556 : 0.00 ลานบาท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
จําเปนและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการ
ค้ําประกันดังกลาวมี
ความสมเหตุสมผลและ
ทําใหบริษัทฯ ได
ประโยชนเนื่องจากผูค้ํา
ประกันมิไดคิด
คาตอบแทนในการค้ํา
ประกันแตอยางใด

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท คิวแอลที
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

ความสัมพันธ

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

เปนบริษัทยอยโดยบริษัทฯ ถือ
หุนรอยละ99.99 และมี
กรรมการและผูบริหารบางทาน
รวมกับบริษัท ไดแก
1.คุณสรรพัชญ รัตคาม
2.คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
3.คุณสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

รายการรับ
คาจางงาน, คาเชาอาคารและ
เฟอรนิเจอร, ขายทรัพยสิน,
คาจางบริหารจัดการ,
เครื่องแบบพนักงาน
ป 2557 : 1.12 ลานบาท
ป 2556 : 0.17 ลานบาท

คาจางงานเปนรายการจางงาน
โดยมูลคาการจางงานเปนราคา
ที่เทียบเทาการจางของบริษัท
อื่นๆ
คาเชาอาคารและเฟอรนิเจอร
เปนคาเชาที่มีราคาเทียบเทากับ
ราคาตลาด

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทยอยที่ถือ
หุนโดยบริษัทฯรอยละ 99.99
และรายการดังกลาวเปนไป
ตามแนวทางการคาปกติ และ
เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

คาจางบริหารจัดการเปนคาจาง
ดําเนินงานปกติและเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ

บริษัท
ควอลลีเทค เมียน
มาร จํากัด

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50.99
และกรรมการและผูบริหารถือ
หุนรวมกัน

รายการจาย
คาจางงาน, Consumable,
ซื้อทรัพยสิน
ป 2557 : 26.38 ลานบาท
ป 2556 : 8.13 ลานบาท

การซื้อ/ขายทรัพยสินเปนการ
ซื้อ/ขายในมูลคาคงเหลือสุทธิ

รายการรับ
คาจางงาน, คาจางบริหาร
จัดการ, คาเดินทาง, คาที่พัก
ป 2557 : 1.495 ลานบาท
ป 2556 : 0.001 ลานบาท

คาจางงานเปนรายการจางงาน
โดยมูลคาการจางงานเปนราคา
ที่เทียบเทาการจางงานของ
บริษัทอื่นๆ

การซื้อ Consumable เปนราคา
ที่เทียบเทากับราคาตลาดทั่วไป

คาจางบริหารจัดการเปนคาจาง
ดําเนินงานปกติและเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการทาง
การคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

รายการจาย
คาจางงาน, คาเดินทาง, คาที่พัก
ป 2557 : 0.31 ลานบาท
ป 2556 : 0.48 ลานบาท

คาเดินทาง, คาที่พัก เปนการ
สํารองจายคาใชจายใหบริษัท
ยอยกอน แลวจึงทําการจายคืน
ใหบริษัทฯ ในภายหลัง

เงินกูยืมระยะสั้น
ป 2557 : 1.00 ลานบาท
ป 2556 : 0.00 ลานบาท

การใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทยอยเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยคิด
อัตราดอกเบี้ยระหวางกันตาม
อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ
ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา
(MLR) ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการดังกลาว
เปนรายการปกติกับบริษัท
ยอย ไมไดทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชนแตอยางใดมี
ความสมเหตุสมผล

(2) รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร จํากัด
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
Parami Energy
Service Co., Ltd.

ความสัมพันธ
กรรมการและผูถือหุนของ
Parami เปนผูถือหุนในบริษัท
ควอลลีเทค เมียนมาร จํากัด
โดยถือหุนรอยละ 49.01%

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
ความเห็นของ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการรับ
ขายสินคา
ป 2557 : 3.75 ลานบาท
ป 2556 : 0.00 ลานบาท

การขายสินคาเปนราคาขายที่
เทียบเทากับราคาตลาดที่ทํา
การขายใหกับลูกคารายอื่น

รายการจาย
คาจางงาน, คาเชาสถานที่
ปฏิบัติงาน,
คาเดินทาง, คาที่พัก
ป 2557 : 0.74 ลานบาท
ป 2556 : 0.76 ลานบาท

คาจางงานราคาที่เทียบเทา
การจางงานของบริษัทอื่นๆ
คาเชาสถานที่ปฏิบัติงานเปน
สิ่งจําเปนเพื่อใชเปนสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่เก็บ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ตอง
ดําเนินงานในประเทศพมา
คาเดินทาง, คาที่พัก เปนการ
สํารองจายคาใชจายกอน
แลวจึงทําการจายคืนให
ภายหลัง
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คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการดังกลาว
เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยราคาที่ทํา
สัญญารวมกันมีความ
สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ
เงินกูยืมระยะสั้น
ป 2557 : 0.50 ลานบาท
ป 2556 : 0.00 ลานบาท

ความจําเปนและความ
ความเห็นของ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบ
การขอความชวยเหลือทาง
การเงินจาก Parami เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยระหวาง
กันตามอัตราดอกเบี้ยเงินให
สินเชื่อประเภทเงินกูแบบมี
ระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการดังกลาว
เปนรายการปกติกับบริษัทยอย
ไมไดทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชนแตอยางใด

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในการเข า ทํ า รายการกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน จะต อ งมี ก ารนํ า เสนอเรื่ อ งให กั บ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ อทําการพิ จารณาและอนุมัติ การทํารายการระหวางกันดังกลาวให เกิดประโยชนสูงสุดตอกิจ การ
และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรั พยแหง
ประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิ์เขามามี
สวนรวมในการอนุมตั ิรายการดังกลาวได
สํา หรั บ รายการระหวา งกั น ที่เป น กรณี ก ารค าปกติ เชน การซื้ อสิ น ค า การจํ าหน ายสิ น คา เป น ต น บริษั ท ฯ มี
นโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได กับ ราคาที่ เกิด ขึ้ น กั บ บุ ค คลภายนอก โดยให ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท เป น ผูพิ จารณาและให ค วามเห็ น ต อ
รายการดัง กล าวทุ ก ไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิ จ ารณาจากราคาตลาด รวมถึ งเงื่อนไขและความ
จําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ เชน ระยะเวลาการจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ เปนสําคัญ
12.2 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดย
อางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่
เกิด ขึ้นกับ บุคคลที่อาจมี ความขัด แยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัท จะปฏิ บัติใหเปน ไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ขอบังคั บของสํานั กงานคณะกรรมการหลั กทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย และ/หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ยแห งประเทศไทย โดย
บริษั ทฯ อาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบั ญชีของบริษัท ฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่ อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา พล
หิรัญ รัตน์ ผู้สอบบั ญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 5599 บริษั ท สอบบั ญชี ดี ไอ เอ อิน เตอร์เนชั่น แนล จ ากัด ซึ่งได้ แสดง
ความเห็ น ว่ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ แสดงฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดถู กต้ อ งตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
13.2 ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หน่วย : พันบาท
2555
2556
2557
ผลการดาเนินงาน
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ
รายได้รวม

405,973.16 100.00 401,134.07 100.00 505,419.79 100.00

รายได้จากการให้บริการ

401,936.27

ต้นทุนการให้บริการ
กาไรขั้นต้น

259,964.00 64.03 265,312.92 66.14 336,954.61 66.67
141,972.27 35.32* 131,692.35 33.17* 163,938.03 32.73*

รายได้อื่น

99.01

397,005.27

98.97

500,892.64

99.10

4,036.89

0.99

4,128.80

1.03

4,527.15

0.90

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

146,009.16

35.97

135,821.15

33.86

168,465.18

33.33

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

28,644.42

7.06

30,256.51

7.54

31,541.45

6.24

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,247.40

0.55

2,272.75

0.57

2,613.00

0.52

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

16,541.74

4.07

17,146.99

4.27

25,396.53

5.02

47,433.56
98,575.56

11.68
24.28

49,676.25
86,144.90

12.38
21.48

59,550.98
108,914.20

11.78
21.55

319.80
98,255.76

0.08
24.20

438.43
85,706.47

0.11
21.37

394.00
108,520.20

0.08
21.47

3,561.11

0.88

2,559.65

0.64

0.69

94,694.65

23.33

83,146.82

20.73

3,463.36
105,056.84

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.99

0.87

1.08

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)

0.98

0.86

1.08

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

3.57

3.74

3.91

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1.00

1.00

1.00

หมายเหตุ: * อัตราร้อยละของกาไรขั้นต้น คานวณจากมูลค่ากาไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
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20.79

งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2555

ณ 31 ธันวาคม 2556

ณ 31 ธันวาคม 2557

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

21,987.98

5.53

38,744.38

9.00

28,027.96

5.56

104,035.99

26.15

75,180.96

17.46

87,815.67

17.42

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

83,011.94

20.86

66,048.17

15.34

118,019.54

23.42

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
สินค้าคงเหลือ

63,146.77

15.87

91,819.56

21.32

78,072.15

15.49

5,150.75
-

1.29
-

9,048.48
-

2.10
-

9,210.31
-

1.83
-

277,333.43

69.70

280,841.55

65.22

321,145.63

63.72

9,500.00

2.39

13,958.08

3.24

19,203.65

3.81

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพยสินถาวร

106,733.53
-

26.82
-

130,295.54
-

30.26
-

156,131.16
-

30.98
-

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4,057.87
290.42

1.02
0.07

4,548.81
934.53

1.06
0.22

6,614.37
882.26

1.31
0.18

120,581.82

30.30

149,736.96

34.78

182,831.44

36.28

397,915.25

100.00

430,578.51

100.00

503,977.07

100.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2555

ณ 31 ธันวาคม 2556

ณ 31 ธันวาคม 2557

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

42,461.57

10.67

51,527.28

11.97

64,023.77

12.70

2,379.77
324.91

0.60
0.08

3,289.37
506.29

0.76
0.12

3,731.71
697.20

0.74
0.14

45,166.25

2.45

55,322.94

12.85

68,952.68

13.68

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4,558.16
8,888.17

1.15
2.23

4,698.36
10,089.27

1.09
2.34

4,258.38
12,793.31

0.84
2.54

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,446.33

3.38

14,787.63

3.43

17,051.69

3.38

58,612.58

14.73

70,110.57

16.28

86,004.37

17.07

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

99,000.00
95,089.54

24.88
23.90

99,000.00
96,577.28

22.99
22.43

99,000.00
98,127.39

19.64
19.47

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

59,344.27
699.47

14.91
0.18

67,852.86
501.90

15.76
0.12

76,718.06
671.64

15.22
0.13

10,000.00
172,153.36

2.51
43.26

10,000.00
183,878.01

2.32
42.70

10,000.00
230,639.45

1.98
45.76

-

-

-

-

-

-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

337,286.63
2,016.04

84.76
0.51

358,810.05
1,657.89

83.33
0.39

416,156.54
1,816.16

82.57
0.36

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

339,302.67

85.27

360,467.94

83.72

417,972.70

82.93

397,915.25

100.00

430,578.51

100.00

503,977.07

100.00

ฐานะทางการเงิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หน่วย: บาท
รายการ

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

98,255,763.83

รายการปรับปรุง
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

9,361.56

2556

85,706,464.66 108,520,204.89
-

(384,218.44)
369,313.50

(3,330,648.27) (28,672,789.97)
19,582,568.23 18,485,956.56

13,747,406.09
27,230,993.70

458,089.26

(กาไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

5,708.52

18,136.04

(กาไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

-

(918,460.49)
761,091.34

63,884.51

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจาหน่าย

2557

-

19,359.22
(10,323.32)

60,207.82

39,618.44

-

33,507.67
3,283,754.00

2,489,935.00

4,422,499.02

319,809.31

428,710.82

393,999.54

118,283,917.18

78,796,751.66 154,309,234.20

(12,573,295.78)

16,202,683.25 (52,340,683.14)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาเนินงาน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ

768,256.87

(3,897,732.72)

(161,828.78)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

618,919.10

(662,243.04)

62,591.32

(1,012,233.23)

6,004,155.08

15,869,874.82

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย

106,085,564.14
(319,809.31)

96,443,614.23 117,739,188.42
(428,710.82)
(393,999.54)

เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้

(3,294,740.22)

2,908,825.95)

102,471,014.61

93,106,077.46 112,007,170.39

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน
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(5,338,018.49)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หน่วย: บาท
รายการ

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น

(7,561,310.97)
(6,500,000.00)

เงินลงทุนเผื่อขาย(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย

-

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

2556

2557

29,773,491.70 (12,250,483.84)
(4,458,077.02) (5,245,574.47)
-

-

1,019,312.62
1,394,127.55
1,235,123.74
(39,311,816.71) (36,474,133.67) (53,737,484.36)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(52,353,815.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้น
เงินสดจ่ายเงินปันผล

-

-

(9,764,591.44) (69,998,418.93)

-

-

500,000.00

-

-

-

(2,592,684.38)

(3,314,692.98)

(3,954,639.95)

3,374,228.00
-

8,509,930.00
-

8,866,600.60
-

735,225.00

75.00

150.00

(45,899,927.00) (71,780,388.75) (58,137,291.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(44,383,158.38) (66,585,076.73) (52,725,180.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

5,734,041.17

16,756,409.29 (10,716,428.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

16,253,934.59

21,987,975.76

38,744,385.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

21,987,975.76

38,744,385.05

28,027,956.16
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13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้
(วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
(%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(%)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)

ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31 ธ.ค. 56

ณ 31 ธ.ค. 57

6.14
6.03
4.83
76
9.01
41

5.08
4.91
4.53
81
9.99
37

4.66
4.52
5.18
71
8.11
45

35.32%
24.53%
23.56%
30.32%

33.17%
21.70%
20.94%
23.76%

32.73%
21.74%
20.75%
27.07%

25.57%
101.83%
1.10

20.07%
70.16%
0.97

23.31%
73.25%
1.08

0.17
308.23
48.47%

0.19
196.48
74.91%

0.21
276.43
70.88%
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ปี 2557 เป็นอีกปี หนึ่งที่บ ริษั ทฯ ประสบความสาเร็จ ในการดาเนิ นงานเกินกว่าความคาดหมายหรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้ทั้งของบริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 505.42 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่แล้ว 104.29 ล้าน
บาท คิดเป็นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้น 26.00% และมีกาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.62 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยที่อุตสาหกรรมบริการทดสอบ
โดยไม่ ทาลาย (NDT) และตรวจสอบรับรอง (Inspection & Certification) เพื่อความปลอดภัยมีการเติ บโตที่ต่อเนื่องมา
ตลอดเวลาหลายปี
งานหลั กในปี 2557 ที่ บ ริษั ท ควอลลี เทคให้ บ ริ การทดสอบโดยไม่ ท าลาย (NDT) ประกอบด้ ว ยงานก่ อ สร้ า ง
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ การกลั่นและผลิตน้ามันและก๊าซ (Module) งานก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างถังเก็บและ
จ่ายก๊าซแอลพีจีท รงลูกโลก (Sphere) ฯลฯ ของกลุ่ม ลูกค้าบริษัท ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี โดยรับ งาน
จากบริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ส่ ว นงานตรวจสอบรั บ รอง (Inspection &
Certification) ที่เป็นบริการหลักอีกด้านของบริษัทควอลลีเทคนั้น ยังมีความต้องการงานตรวจสอบรับรองในระหว่างการ
ซ่อมบ ารุงรักษาประจาปี (Plant Shut Down) และระหว่า งการใช้งาน (In service) ของกลุ่มลู กค้าเดิม บริษัท ขุดสารวจ
และผลิตก๊าซ โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน ฯลฯ ที่เพิ่ม มากขึ้นตามอายุ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ และโรงงาน และงาน
ตรวจสอบรับรองเพื่อความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฏหมาย อาทิหม้อไอน้า (Boiler) ถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีและ
อุปกรณ์ ถั งขนส่งก๊า ซแอลพี จี ถังขนส่ งวัตถุอัน ตราย ก็ยังมี ความต้ องการบริการตรวจสอบรับรองอยู่ในระดับ สูงและมี
อัตราเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน
ส่ว นบริ ษั ท ย่อ ย QLT international ที่ ให้ บ ริการงานตรวจวิ เคราะห์ ประเมิ น ผล จัดการด้ า นความเสี่ ยง (Risk
Based Inspection) และงานวิศวกรรมบริการ (Engineering Service) ในกลุ่มลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น บริษัทขุดสารวจและผลิตก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ามัน มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีทีผ่าน
มา และบริษั ทย่ อย QLT Myanmar ก็ มีอั ตราการขยายตั วของงานที่ดีเป็ นไปตามสภาวะการเติ บ โตของเศรษฐกิ จของ
ประเทศพม่ า โดยบริ ษั ท ย่ อ ย QLT Myanmar ได้ รับ งานการทดสอบโดยไม่ ท าลาย (NDT) งานก่ อ สร้า งท่ อ ขนส่ งก๊ า ซ
ธรรมชาติ 1 เส้นซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
กลยุทธ์หลักในการให้บ ริการที่บ ริษั ทควอลลีเทคและบริษัทย่อยได้ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องคือเน้ น
การให้ บ ริการที่ แ ตกต่ า งจากคู่ แข่ ง (Differentiation) โดยต้ อ งให้ บ ริการและผลงานที่ มี ความถู กต้ อ ง ปลอดภั ย ใส่ ใ จ
คุ ณ ภาพ (Reliability, Safety, Quality) ประกอบกั บ การพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนได้ รับ ใบรั บ รองระบบงาน
ห้ อ งปฎิ บั ติก ารทดสอบโดยไม่ ท าลายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 5 วิ ธี การ รวมถึ งรั กษามาตรฐาน
คุณภาพการจัดการภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่ได้รับใบรับ รองอยู่ก่อนแล้ ว อีกทั้ งได้กาหนดเป้าหมายให้
ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 17020 ในระยะเวลาอันใกล้ต่อไป
ส่วนการดาเนินงานด้านบุ คลากรที่ถือ เป็ นทรัพ ยากรหลักและตัวแปรสาคั ญในการให้บ ริการ บริษัท ได้ พัฒ นา
ระบบการสรรหาที่กว้างขวางและตรงเป้ามากขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
การทดสอบโดยไม่ ท าลาย (NDT) เพื่ อ ให้ ผู้ที่ จ บการศึกษามี ป ริม าณมากขึ้ น มี ความรักในวิ ชาชี พ อี กทั้ งมี ความรู้แ ละ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่วนด้านการรักษาและพัฒนาพนักงาน บริษัทได้มีการปรับระบบค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
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ให้สูงเพิ่มมากขึ้นตามค่าครองชีพที่ พุ่งทะยาน และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เพิ่มมากขึ้นด้วยทาให้พนักงานมีแนวโน้ม
ในการลาออกลดลง นอกจากนี้ บ ริษั ท ได้ พั ฒ นาการฝึ กอบรมและส่ งเสริม ความรู้ให้ กับ พนักงานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง จั ดท า
เส้ น ทางการท างานและความสามารถที่ เหมาะสมกั บ แต่ ละบุ คคล ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั กงานมี ความรัก ความสามั คคี แ ละ
ความสุขใจในการท างาน รักษาสัมพั นธภาพอันดี ระหว่างบริษั ทฯ และพนักงานผ่านโครงการและกิ จกรรมในด้านต่างๆ
อาทิ โครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน จัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นประจาทุกปี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ ฯลฯ
ส่วนการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน บริษัทได้นาโปรแกรมสาเร็จรูป งานบัญชี งานบุคคล มาใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทางาน สร้างระบบงานและกระบวนการทางาน
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างฟุ่มเฟือย
เพื่อรักษาโลกสีเขียวของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามต่อไป และได้นาระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) มาใช้ควบคุม
การใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสีย ป้องกันการทุจริต ฯลฯ
การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารทดสอบโดยไม่ ท าลาย (NDT) และตรวจสอบรั บ รอง (Inspection &
Certification) เพื่อความปลอดภัยมี ความรุน แรงเพิ่มมากขึ้นทั้งจากบริษัท ที่ให้ บริการที่มี จานวนเพิ่ม มากขึ้นโดยมาจาก
การที่บุคลากรในสายวิชาชีพนี้เห็น โอกาสในการทาธุรกิจด้วยตัวเองและมีบริษัทที่ให้บริการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน
เพิ่ มเติ ม และที่สาคั ญผู้ผลิตหรือ โรงงานประกอบชิ้นส่วน (Steel Fabrication) ตั้งบริษัทลูกเพื่ อให้บริการทดสอบโดยไม่
ทาลายกับบริษัทในเครือ ซึ่งมีผลทาให้ค่าบริการมีแนวโน้มปรับเพิ่มได้ยาก แต่บริษัทยังคงมั่นใจว่างานบริการด้านนี้ไม่ใช่
เรื่องราคาที่เป็นปัจจัยสาคัญเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเลือกใช้งานเพื่อความปลอดภัย
สรุปผลการดาเนินงาน
ปี 2557 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้รวม 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 104.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.00 เป็นผลมาจากรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทาลายและรายได้จาก
การตรวจสอบและรับรองมีจานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กาไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจานวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 21.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.62 เมื่อเทียบกับ ปี 2556
รายได้รวม
บริษัท มีรายได้รวมจานวน 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 104.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
26.00 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้รวม 401.13 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทาลายและ
รายได้จากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มขึ้น
ปี 2557
โครงสร้างรายได้
การทดสอบโดยไม่ทาลาย
การตรวจสอบและรับรอง
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ล้านบาท
275.71
225.18
4.53
505.42

ปี 2556
%
54.55%
44.55%
0.90%
100.00%
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ล้านบาท
215.43
181.57
4.13
401.13

%
53.71%
45.26%
1.03%
100.00%

%
เปลี่ยนแปลง
27.98%
24.02%
9.69%
26.00%

ต้นทุนการให้บริการ
ปี 2557 บริษัท มีต้นทุนจากการให้บริการจานวน 336.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 71.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 27.00 เมื่อเทียบกับปี 2556 ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่มาจากบุคลากร เช่น มีการปรับโครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการ
ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรเดิมและรับพนักงานใหม่
ที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น
สัดส่วนต้ นทุนการให้บ ริการในปี 2557 คิ ด เป็ นร้อยละ 67.27 ของรายได้ จากการให้บริการ ทาให้มีอัตรากาไร
ขั้นต้นร้อยละ 32.73 ลดลงจากปี 2556 ที่มีอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 33.17 การลดลงของอัตรากาไรขั้นต้นมาจากต้นทุน
จากการให้บริการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 มีจานวน 59.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 9.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
19.88 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นในเรื่อง ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
การส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
บริษัท มีกาไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ จานวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 21.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.62 เมื่อเทียบกับปี 2556
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
งบการเงินรวม

ปี 2557
32.73%
21.74%
20.94%
26.95%

อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี 2556
33.17%
21.70%
20.94%
23.76%

14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ปี 2557
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท
503.98
86.00
417.98

ปี 2556
%
100.00%
17.06%
82.94%
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ล้านบาท
430.58
70.11
360.47

%
100.00%
16.28%
83.72%

%
เปลี่ยนแปลง
17.05%
22.66%
15.95%

สินทรัพย์
บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 503.98 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
จานวน 321.15 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 182.83 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 73.40 ล้าน
บาท คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 17.05 เมื่อ เที ยบกั บ ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ที่ มีสิน ทรั พย์ รวม 430.58 ล้ านบาท สิน ทรัพ ย์ ที่
เปลี่ยนแปลงหลักมาจาก บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มมาก
ขึ้น และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ อีกทั้งเป็นการ
ลงทุนเพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง
ลูกหนี้การค้า
ในปี 2557 บริษัท ฯ มีลูกหนี้การค้าจานวน 118.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ย 71 วัน และในปี 2556 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 81 วัน บริษัท ฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชาระแก่ลูกค้าขั้นต่า
30 วัน ซึ่งบริษัทจะทาการพิจารณาเทอมการจ่ายชาระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชาระ
เงินในอดีต สาหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาจากยอดค้างชาระของลูกหนี้ที่มีอายุการชาระ
หนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว โดยใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงค้า ง ดังนี้ ค้างชาระ 91180 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ 10% ค้างชาระ 181-270 วัน ตั้งค่ าเผื่อ ฯ 30% ค้างชาระ 270-365 วัน ตั้ งค่ าเผื่อ ฯ 50% และค้า ง
ชาระเกิ น 365 ตั้งค่ าเผื่อ ฯ 100% จากยอดคงค้ าง โดยปี 2557 มี ยอดค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ยจะสูญจากลูกหนี้ การค้ าเพิ่ มขึ้ น
จานวน 0.37 ล้านบาท จากปี 2556 ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจานวน 0.76 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ ในปี 2557 จานวน 156.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 25.84 ล้าน
บาท สาเหตุห ลักเนื่อ งจากมี การลงทุน ในเครื่องจั กรเพื่ อให้ เพี ยงพอต่ อการให้ บริการ อีกทั้งเป็น การลงทุน เพื่ อให้บ ริษั ท
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 86.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จานวน 15.89
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.67 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจานวน 13.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
24.64 และเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุ นเวียนจานวน 2.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.28 สาเหตุหลักมาจาก
ในช่วง ไตรมาสที่ 4 มีก ารสั่งซื้อ สินค้ าและการจ้า งงาน ซึ่งยังไม่ ครบกาหนดชาระ จึ งทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 7
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มี ส่ว นของผู้ถือ หุ้ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 จ านวน 417.97 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้น จากสิ้ น ปี 2556
จ านวน 57.50 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.95 โดยบริ ษั ท ฯ มี ก าไรสะสมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 46.76 ล้ า นบาท จากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ประจาปี 2557 จานวน 230.64 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 8.87
ล้านบาท จากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานบริษัทฯ ในปี 2557
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บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ มขึ้นจานวน 57.50 ล้านบาทจากกาไรสะสมของปี ในขณะที่มีภาระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น 15.89 ล้านบาท
14.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
สรุปงบกระแสเงินสดรวม
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
2557
2556
154.31
78.80
(52.34)
(0.16)
0.06
15.87
117.74
(0.39)
(5.34)
112.01

16.20
(3.89)
(0.66)
6.00
96.44
(0.43)
(2.91)
93.11

ตัวเลขในงบกระแสเงินสดที่จะใช้พิจารณาสภาพคล่องในปี 2556 - 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้
ในปี 2557 บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่อ ยมี สินทรัพ ย์ดาเนิ น งานเพิ่ม ขึ้น 75.51 ล้านบาท โดยส่ว นใหญ่ เพิ่ ม ขึ้น จาก
ลูกหนี้การค้ าและลู กหนี้อื่ น 52.34 ล้ านบาท สิน ค้า คงเหลือเพิ่ มขึ้ น 0.16 ล้านบาท เนื่อ งจากบริษัท ฯ มี รายได้ จากการ
ทดสอบโดยไม่ ทาลายและรายได้จากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น 15.87
ล้ า นบาท จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ค่า ใช้ จ่ ายจากบุ คลากรเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น มี การปรับ โครงสร้า งค่ า จ้ า ง สวั สดิ การต่ า งๆ
ตลอดจนส่งเสริมด้านการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บริษั ทฯ สามารถรักษาบุ คลากรเดิม และรับ พนักงานใหม่ที่ มี
คุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้า นเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการจ่ายชาระค่า
ดอกเบี้ ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน และจ่ายชาระภาษีเงินได้ระหว่างปี รวม 5.73 ล้านบาท ทาให้บริษัท ฯ มีเงินสดสุท ธิ
ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานรวม 112.01 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ดาเนินงานลดลง 11.65 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น 16.20 ล้านบาท จากการที่มีลูกค้าบางรายชะลอการทางาน โดยเลื่อนการใช้บริการออกไปในช่วงต้น
ปี 2557 ในขณะที่บริษั ทฯ มีหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น 6.00 ล้านบาท จากการที่ต้องสั่งซื้อและสารองวัตถุดิบเพื่อรองรับ
งานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ่ายชาระค่าดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายชาระ
ภาษีเงินได้ระหว่างปีรวม 3.34 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานรวม 93.11 ล้านบาท
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กระแสเงินสดของบริษัทที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 – 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สรุปงบกระแสเงินสด
2557
2556
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
112.01
93.11
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(70.00)
(9.76)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(52.72)
(66.59)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
(10.71)
16.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม
38.74
21.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
28.03
38.74
ในปี 2557 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 70.00 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และเงิน
ลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 52.72 ล้านบาท เกิดขึ้นจากการจ่ายหนี้สินตามสัญญา
เช่ า ทางการเงิ น จ านวน 3.95 ล้ า นบาท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจ านวน 58.14 ล้ า นบาท ท าให้ บ ริษั ท ฯ มี เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 28.03 ล้านบาท ลดลงจานวน 10.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาคัญ
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 4.52 เท่า และ 4.91 เท่า ตามลาดับ
สภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไรที่สาคัญ
- อัตรากาไรขั้น ต้น (Gross Profit Margin) ปี 2557 และ 2556 เท่ากั บ 32.73% และ 33.17% ตามลาดับ ซึ่ง มี
อัตราลดลงร้ อยละ 24.49 เนื่ อ งจากในปี 2557 บริษัท ฯ มี ค่าใช้จ่า ยจากบุ คลากรเพิ่ ม มากขึ้ น เช่น มี การปรั บ
โครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมด้านการพั ฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาบุ คลากรเดิ มและรับ พนั กงานใหม่ที่มี คุ ณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมทั้ งมีการจ้า ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Profit Ratio) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 20.75% และ 20.82% ตามลาดับ ซึ่งมีอัตรา
ลดลงร้อ ยละ 25.62 เนื่ อ งจากในปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ค่าใช้ จ่า ยเกี่ ยวกั บ พนั กงานเพิ่ ม มากขึ้น ในเรื่อ ง ค่ า จ้ า ง
สวัสดิการ และการส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 27.07% และ
23.76% ตามลาดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินการ
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 23.31% และ 20.80%
ตามลาดับ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ อีกทั้งเป็ นการลงทุน
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
- อัตราส่ วนความสามารถช าระดอกเบี้ ย (Interest Coverage Ratio) ปี 2557 และ 2556 เท่ ากั บ 276.43 เท่ า
และ 196.48 เท่า ตามลาดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น แต่มีการ
ทาสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินลดลง
14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
14.5.1 ปัจจัยภายนอก
14.5.1.1 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ
ความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว และอาจเป็นสาเหตุ
ให้งานก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆอาจเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตามแม้นภาวะเศรษฐกิจและการเมืองจะมีความผันผวน
แต่แนวโน้มความต้องการบริการทดสอบและตรวจสอบรับรองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานยังมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทุ กปี และคาดว่ าจะขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น เรื่อ ยๆ โดยเฉพาะกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี แ ละพลั ง งานที่ คานึ ง ถึ ง
มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และยังต้องมีการหยุดซ่อมบารุงรักษาเป็นระยะๆ อีกทั้งมีทิศทางที่จะขยาย
คลังน้ามัน และคลั งแก๊สเพื่อให้เป็น ไปตามข้อ กาหนดของรัฐบาลที่ มีการเพิ่มปริมาณสารองมากขึ้น จึงคาดว่าจะมีการ
ก่อสร้างคลังเก็บน้ามัน คลังเก็บแก๊ส เพิ่มมากขึ้น ส่วนงานวางท่อก๊าซของ ปตท. ก็ยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ในอนาคตจะมีการก่อสร้างท่อส่งน้ามันแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุกต่อไปอีก
14.5.1.2 สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการบริ การทางด้ า นวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย โดยการทดสอบโดยไม่ ท าลาย และการ
ตรวจสอบและรับรองนั้ นมีสูงขึ้น ท าให้ ผู้ให้บริการรายเดิม ที่มีอยู่ ไม่ เพี ยงพอต่ อความต้ องการของตลาด ส่งผลให้มีผู้ให้
บริการรายใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้น ทาให้กลุ่มผู้ให้บริการมีการแข่งขันทางด้านราคามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านราคากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ แต่ยังคงมุ่ งมั่นที่จะให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และให้ผล
งานที่มีคุณภาพต่อลูกค้า เหมือนที่เคยดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
14.5.1.3 การผิดนัดชาระหนี้ของลูกค้า
จากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ลูกหนี้ขาด
สภาพคล่องในการดาเนินงาน และผิดนัดชาระหนี้ให้แก่ทางบริษัทฯ และการผิดนัดชาระหนี้นี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนที่จะรับงาน
และได้มีระบบการจัดการกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้อีกด้วย
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14.5.2 ปัจจัยภายใน
14.5.2.1 ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ
เนื่ องจากธุ รกิจของบริษั ทฯ เป็น ธุรกิ จบริการ ต้ องใช้บุ คลากรที่มี ความรู้ความชานาญเฉพาะทาง ซึ่งมี ความ
เป็ น ไปได้ ที่ บ ริษั ท ฯ อาจมี บุ คลากรไม่ เพี ยงพอต่ อ การให้ บ ริการแก่ ลูกค้ า ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น มี การเปลี่ ยนแปลง
วัฒนธรรมการทางานของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก พนักงานส่วนใหญ่ขาดความมุ่งมั่นที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย ทาให้
คุณภาพของบุ คลากรลดต่ าลง อย่า งไรก็ ตาม บริษั ทฯ ได้มี นโยบายส่งเสริม ให้พนั กงานได้พัฒ นาความรู้อย่า งต่อเนื่อ ง
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถต่ างๆ ที่เพียงพอในการทางาน อีกทั้งบริษั ทฯ มีมาตรการในการกาหนดอัตราค่าจ้างและ
ผลตอบแทนที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ อุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกั น และได้ จั ดให้ มี สวัสดิ การอื่ น ๆ เพื่ อ จู งใจให้
พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว เช่น การจัดให้มีรถรับ – ส่งพนักงาน มีสวัสดิการประกันสุขภาพสาหรับพนักงาน
และมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อ มูลดังกล่ าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ ทาให้ผู้อื่ นสาคัญผิด หรือไม่ข าดข้อมูล ที่ควรต้ อ งแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้ แ จ้ง ข้ อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ มภายใน ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 ต่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชีแ ละกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคามเป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายสรรพัชญ์ รัตคามกากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นายสุเมธ เตชาชัยนิรนั ดร์
2. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
ประทับตราบริษัท

ลายมือชื่อ
.........................................
..........................................

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายสรรพัชญ์ รัตคาม

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
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ลายมือชื่อ
..........................................

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

- การศึกษามหาบัณฑิต (Master of Education
(for Higher Education)) Texas Southern
University

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2534 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
1. นายนที บุญพราหมณ์
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
(24/10/2550)

61

-

-

-

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บจ.กรุ๊ป คอนซัลติ้ง แอนด์ เซลส์ (เปลี่ยนชื่อ
จาก บจ. ไทยกุ๊กเซอร์วิส เมื่อวันที่
4 กันยายน 2551)/ส่งออกอาหารไทย
บจ.สรรพสินค้าตั้งฮั่วเสง/ห้างสรรพสินค้า

- พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
2. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ
(11/02/2534)

58

17,840,000

18.18% น้องชายนางมณีรัสมิ์

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)
3. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมการ (11/02/2534)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น
ที่ถือ

58

10,027,500

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
10.22%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2534 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2534 – 2555

กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2550 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้/อสังหาริมทรัพย์
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

4. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(01/07/2551)

54

4,822,755

4.91%

-

- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)
5. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการ (01/09/2549)
เลขานุการบริษัท
(08/09/2551)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น
ที่ถือ

61

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

35,910

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

0.04% พีส่ าวนายสรรพัชญ์

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2553 - 2555
2549 – 2553

6. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
(30/03/2550)

62

-

-

-

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 – ปัจจุบัน

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 – ปัจจุบัน

- ผ่านการอบรม Director Certification Program
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
7. นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (30/03/2550)

53

-

-

-

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษีอากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

2548 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
เลขานุการบริษัท บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
กรรมการ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ที่ปรึกษาทางบัญชี บจ.พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/นาเข้าและจาหน่าย
อุปกรณ์วาล์วต่างๆ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
และการเงิน
ประธานกรรมการ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ตรวจสอบ
บมจ.เจ้าพระยามหานคร/อสังหาริมทรัพย์
กรรมการอิสระ
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่
ประธานกรรมการ บจ. คาม่า ร่วมทุน/จาหน่ายและติดตั้งกระจก
ตรวจสอบ
, อลูมิเนียม

2546 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็ก
บจ.ดีวีเอ็มวีเอส/ผลิตก๊าซชีวภาพ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2540 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2556 - ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย
ดีทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2540 – ปัจจุบัน

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2537 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้อานวยการ
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
บจ.สานักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี/
สานักงานตรวจสอบบัญชี
สานักงานที เอ็น แอลการบัญชีและกฎหมาย/
สานักงานตรวจสอบบัญชี

- ผ่านการอบรม Director Certification Program
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Audit Committee Program
(ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (10/04/2556)

56

-

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง
บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย/ผลิตถังโลหะ

บจ.เดอะ เพ็ท/ผลิตแผ่นโพลีบอร์ด, พรีฟอร์ม,
ขวดน้าดื่ม, แผ่นพลาสติกลูกฟูก
รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2552 – 2554

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
ก่อสร้าง
กรรมการผู้จัดการ
สายงานก่อสร้าง
วิทยากรอิสระ
(วิชากฎหมาย
ศุลกากร
และอื่นๆ)
กรรมการ
อาจารย์พิเศษ
(วิชาภาษีศุลกากร)

2551 – 2552
9. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการ/กรรมการบริหาร
(24/10/2550)

66

1,680,000

1.71%

-

- รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรติ
นิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 – ปัจจุบัน

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง
โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ/สถานฝึกอบรม

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.
ธรรมศาสตร์/สถาบันการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
1. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่
ทาลาย (01/01/2547)

58

-

-

-

- อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

2543 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
โดยไม่ทาลาย

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

2. นายชาญณรงค์
ทิชินพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและ
รับรอง (01/01/2547)
3. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน (01/08/2552)
4. นางวิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (01/01/2552)

46

5. ดร.กิตติกร งามพึงพิศ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
คุณภาพ(01/11/2553)

36

จานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

30,015

0.03%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)

ช่วงเวลา
2536 – ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสยาม

42

-

-

-

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)

2544 – ปัจจุบัน

114,220

0.12%

-

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่าย
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ตรวจสอบและรับรอง

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบโรงงาน

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

2537 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2553 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและคุณภาพ
หัวหน้าส่วน
วิศวกรรมและการ
ตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา
44

ตาแหน่ง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี
บริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา
154,200

0.16%

-

- วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mechanical & Material Engineering (Master)
Kyoto University
- Mechanical & Material Engineering (PHD)
Kyoto University

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

2545 - 2553

บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)/โรงกลั่นน้ามัน
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)
6. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ
(01/07/2555)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

75

0.00%

38

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2548 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่าย
อานวยการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
1. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2. นายสุเมธ
เตชาชัยนิรันดร์
3. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
4. นายปี วา ทัน
5. นางนาน ด้า ทร้อง
6. นางซิน ซิน วิน อ่อง

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2. นายสุเมธ
เตชาชัยนิรันดร์
3. นายกิตติกร
งามพึงพิศ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และคานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็ นผู้ดารงตาแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม
จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประวัติผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางวิมล แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน)
วุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทางาน
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ควอลลีเทค จากั ด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษั ทที่เป็นกรรมการอิ สระ
จานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมยศ
เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร
สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย
จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับ ผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประกอบการของบริษั ทฯ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาปีร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้ อง และรายงานทางการเงินได้
จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นและมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุม ภายใน มีการเสนอแนะเพื่อ ช่วยปรับ ปรุ ง
ระบบควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคล่ อ งตั ว มากขึ้ น ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จ และการ
บริหารงานในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้ขีดจากัดในเรื่องการสื่อสาร และด้านการกากับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้
สอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
3. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฏหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิ บาล พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิ บัติตาม
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และได้จัดทานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตลอดจนได้ทาการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามข้อกาหนด
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการดาเนิ น งานของบริษั ท ฯ ว่ าเป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อกาหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
เอกสารแนบ 5 หน้า 2

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่า งกัน ของบริษั ท ฯ กับ บริษั ท ย่อย รวมทั้ งรายการที่ เกี่ยวโยงกั น
หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ ให้ มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิ ดเผย
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสี่ยงในการดาเนิน การ เพื่อ ลดหรือควบคุม ความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบั ติงานต่ างๆ ของบริษั ท ฯ
รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงและ
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษั ทฯ มี ระบบการประเมิ นความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่ เพียงพอ เพื่ อให้ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อ าจเกิ ด
ขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีใ นปีที่ผ่านมา ซึ่งพอใจผลการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีความอิ สระ มีทักษะความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์ ในการตรวจสอบธุรกิจ ของ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด เป็น ผู้สอบบัญชี ของบริษั ทฯ ประจาปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่ เกิ นปีละ 875,000
บาท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายสมยศ เจียมจิรังกร)
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