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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปีพุทธศักราช 2552 ที่ผ่านมานับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชน จากการที่บริษัทฯ ได้
รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้นำ�หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เข้าทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา แน่นอนที่สุดความสำ�เร็จ
นับจากวันดังกล่าวจะเกิดขึ้นมิใด้เลย หากท่านนักลงทุนไม่ให้ความไว้วางใจต่อระบบการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การกำ�กับดูแลที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เอง กระผมจึงใคร่ขอถือโอกาสกราบขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนและให้ความสนใจลงทุนในบริษัทฯ
แม้วา่ การดำ�เนินงานในปีทผี่ า่ นมาจะประสบกับความยากลำ�บากจากสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนทีย่ งั คงอยูใ่ นภาวะ
ที่ผันผวนก็ตาม แต่ผลประกอบการในปี 2552 ของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ก็เป็นที่น่าประทับใจ โดยบริษัทฯมีราย
ได้รวม 279 ล้านบาท สูงกว่าปี 2551 ร้อยละ 14.00 และมีกำ�ไรสุทธิ 70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 22.8 ทั้งนี้
เป็นผลจากความสำ�เร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การควบคุมต้นทุนและการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ของทุกฝ่ายในองค์กร อีกทั้งยังสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มบริการให้กับลูกค้าเดิมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ให้ความสำ�คัญในระดับต้นๆ ต่อการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร อันจะยังประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านนักลงทุนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน
ตลอดจนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจไว้อกี ครัง้ หนึง่ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้ก�ำ ลังใจจากทุกท่านเช่นนีเ้ สมอไป ทีย่ งิ่ ไป
กว่านั้น ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อคณะผู้บริหารและพนักงาน สำ�หรับความทุ่มเท ความจริงใจ และความวิริยะอุตสาหะ ที่อุทิศ
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ให้แก่บริษัทฯ อย่างไม่ย่อท้อแม้นจะต้องเผชิญอุปสรรคน้อยใหญ่ตลอดปีที่ผ่านมา ในปีนี้เราจะยังคงทุ่มเทการทำ�งานอย่างสุด
ความสามารถด้วยความรอบคอบไม่วา่ สถานการณ์จะเปลีย่ นไปเช่นไร เพือ่ ให้บริษทั ฯ ก้าวหน้าและมีผลประกอบการทีด่ ี สมดัง
ที่ท่านทั้งหลายได้มอบความไว้วางใจ และเชื่อถือในบริษัทนี้

(นายนที บุญพราหมณ์)
ประธานกรรมการบริษัท
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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2534 ด้วยเห็นว่าธุรกิจทางด้านพลังงาน การกลัน่ นํา้ มัน
การแยกก๊าซและปิโตรเคมีของประเทศไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำ�ให้มีความจำ�เป็นที่ต้องคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นงานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย งานตรวจสอบและรับรองวัสดุโลหะเพื่อความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ตา่ งๆจึงมีความสำ�คัญและมีความต้องการเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นับเป็นเวลากว่า 19 ปีแล้วทีบ่ ริษทั ควอลลีเทคฯ ได้
รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายในอุตสาหกรรม รวมทัง้ บริษทั ชัน้ นำ�ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศให้เป็นผูต้ รวจสอบและ
รับรองความปลอดภัย บริษัทควอลลีเทคฯ มีการขยายงานและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมานี้
บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมไว้ใช้ในการขยายกิจการและซื้ออุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพิ่มขึ้น
สำ�หรับในปี 2552 นี้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญหลายอย่าง ได้แก่ การลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงและเริม่ ให้บริการกับลูกค้าในวงกว้างมากขึน้ การติดต่อกับพันธมิตรในต่างประเทศเพือ่ เสาะแสวงหาโอกาสในการขยายการ
ให้บริการของบริษทั ฯ และก้าวไปสูส่ ากล พร้อมทัง้ ยังมุง่ มัน่ และใส่ใจในการอบรมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
เพื่อรองรับกับงานที่ต้องใช้ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นและรองรับการขยายงาน เป็นต้น
การดำ�เนินงานโดยรวมบริษทั ฯ มีผลการดำ�เนินงานทีด่ กี ว่าปีกอ่ น ๆ ทีผ่ า่ นมา โดยมีรายได้รวม 279 ล้านบาท และเมือ่
หักค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรวม 209 ล้านบาท แล้ว บริษัทมีกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 70 ล้านบาท คิด
เป็นกำ�ไรต่อหุ้น 0.86 บาท บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 หุ้นละ 0.15 บาท
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ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้ ความสำ�เร็จขององค์กรจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งช่วยกันผลักดันองค์กรให้เติบโต ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาถึงทุกวันนี้ รวมถึงขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ผูม้ อี ปุ การะคุณทุกท่าน และสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ
เป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของกิจการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
กรรมการผู้จัดการ
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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย นายสมยศ เจียมจิรังกร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายทินกร สีดาสมบูรณ์ และนายสมพงษ์ ส่งแสง
เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรวจสอบตามขอบเขตและอำ�นาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กิจการมีการกำ�กับดูแลที่ดี การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1.สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2552 ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำ�คัญอย่างเพียงพอและทันเวลา ในรอบปี 2552
บริษทั ฯ สามารถเสนองบการเงินทัง้ งบสอบทานรายไตรมาสและงบตรวจสอบประจำ�ปีตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด โดยทีไ่ ม่มกี าร
แก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญภายหลังที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว
2. ในด้านการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้วางแนวทางที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
3.พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินประจำ�ปี 2552 ว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำ�คัญ
4. ในด้านการกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผน
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การดำ�เนินงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและ
เพิม่ ประสิทธิภาพของบทบาทการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบได้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ แนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบและนำ�ไปปฏิบัติต่อไป
5. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน รายงานผลการตรวจสอบ
และประเด็ น ที่ เ ป็นสาระสำ �คัญจากการตรวจสอบรวมถึ ง การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายและข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีและมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 5599 จากสำ�นักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2553 โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำ�นวน
ไม่เกินปีละ 700,000 บาท
ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเป็นอิสระในการพิจารณาและให้คำ�แนะนำ�ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
						
					

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมยศ เจียมจิรังกร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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1
		

นายนที บุญพราหมณ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 		

2
		

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการ / กรรมการบริหาร

3
		

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมการ / กรรมการบริหาร

4
		

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
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2

3

4

5
		

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการ / กรรมการบริหาร		

6
		

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการ

7
		
4
8
		

นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9
		

นายสมพงษ์ ส่งแสง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5

นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6

7

8

9
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คณะกร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการแผนก
ความปลอดภัย
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ผู้จัดการแผนก
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการแผนก
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ผ

รรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการ
กรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย
ทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย

ผู้จัดการแผนก
NDT A

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบโรงงาน

ผู้จัดการแผนก
NDT B

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบและรับรอง

ผู้จัดการแผนก
LPG

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการแผนก
INS
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ข้อมลูทางการเงินที่สำ�คัญ

งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรสุทธิ
		
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
		
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
		
ผลการดำ�เนินงานต่อหุ้น
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)*
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด(บาท)**
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2551

2552

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

243.33
183.55
98.04
57.01

278.15
208.00
107.58
70.01

14.31%
13.32%
9.73%
22.80%

169.03
39.25
129.78

238.15
30.00
208.15

40.89%
(23.57%)
60.39%

40.29
23.43
57.70
37.99
30.24

38.68
25.17
41.43
34.39
14.41

(4.00%)
7.43%
(28.20%)
(9.48%)
(52.35%)

0.86
0.63
1.85

0.86
0.78
2.31

0.00%
23.81%
24.86%

* จำ�นวนหุ้นคำ�นวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก ** คำ�นวณจากทุนชำ�ระแล้ว 90,000,000 หุ้น

278.15

300
243.33

250
200

183.55

2552

208.00

2551

150

107.58

98.04

100

70.01

57.01

50
0
ิการ

ารบร

ากก
ยได้จ

รา
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ต้น

จ้ ่าย

ค่าใช

ละ
ทุนแ

้น

ขั้นต

กำ�ไร

ธิ

รสุท

กำ�ไ

วิสัยทัศน์
		
เป็นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจงานตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Testing) วัสดุโลหะชั้นนำ�
ในประเทศไทย และเป็นทีย่ อมรับในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีด่ �ำ เนินงานอย่างมืออาชีพ มีความมัน่ คง
ก้าวหน้า ได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจในบริการมากที่สุด

พันธกิจ
		
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) จะดำ�เนินธุรกิจในงานวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้
เติบโตอย่างมัน่ คง ก้าวหน้าและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ลกู ค้าและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ประทับใจในบริการทีม่ คี วามถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และปลอดภัย

ค่านิยม
		

ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ คุ้มค่า น่าเชื่อถือ
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v ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้งบริษัท และ สาขา

		 ชื่อบริษัท		
		 ทุนจดทะเบียน		
		 ประเภทธุรกิจ		
				
		 ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ 		
				
				
				
		 ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา		
				
				
		 เลขทะเบียนบริษัท		
		 เว็บไซด์		
นายทะเบียนหุ้นสามัญ		
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
100 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 90 ล้านบาท
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย(Non-DestructiveTesting)
และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร 0-3869-2028
เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองชาก อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 6
โทรสาร 0-3829-7305
0107550000220
www.qualitechplc.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
เลขที่ 2/7 หมู่ 4 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต 62
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2839-4994

		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
				
				
				
				
				

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
สำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสำ�นักงานย่อยอีก 4 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. เลขที่ 302/4 ตำ�บลเขาหินซ้อน อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 9 ถนนบายพาสแหลมฉบัง ตำ�บลสุรศักดิ์ อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
4. เลขที่ 188/122 ถนนสุขุมวิท อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

v พัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัท
ปี 2534
			

เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยการ
เช่าสำ�นักงานเพื่อดำ�เนินธุรกิจ จัดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปี 2537
			
			
			
			

ผู้บริหารได้พิจารณาถึงลักษณะงาน ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าหลักที่เป็นพันธมิตรว่า ส่วนใหญ่
มีสถานประกอบการในบริเวณภาคตะวันออก ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และลดต้นทุนการเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคียง จึงตัดสิน
ใจใช้ทุนส่วนตัวซื้ออาคารทาวเฮาส์ อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นที่ทำ�การบริษัทฯ
และย้ายพนักงานส่วนหนึ่งมาประจำ�การ

ปี 2538
			

เช่าอาคารพาณิชย์ที่อำ�เภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นสำ�นักงานชั่วคราว เพื่อให้บริการ
แก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปี 2544
			
			
			

มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ
จึงตัดสินใจย้ายสำ�นักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่บ้านบึงและสร้างอาคารสำ�นักงาน
ขยายเพิ่มต่อจากเดิมที่อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันเป็นสำ�นักงานสาขา) สำ�หรับ
ให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทำ�งานของพนักงาน

ปี 2545
			
			

เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 20,000,000 บาท เพื่ อ การขยายกิ จ การและให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของกรมโยธาธิการที่กำ�หนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ
LPG ประเภทที่ 1 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท
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ปี 2547			 งานบริการในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ จึงสร้างสำ�นักงานสาขา
					 ทีอ่ �ำ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
					 มาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2550
l 		 สำ�นักงานระยองมีพื้นที่เพิ่ม จาก 2 ไร่เป็น 4 ไร่ ผู้บริหารจึงให้เปลี่ยนสำ�นักงานจังหวัด
					 ระยองเป็นสำ�นักงานใหญ่ของบริษทั และให้ส�ำ นักงานบ้านบึงเป็นสำ�นักงานสาขา และจด
					 ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
					
l ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical
					 Acoustics Malaysia Sdn Bhd. (PAC) โดย PAC จะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ใน
					 การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT)
					 รวมทั้งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทฯ ด้วย
l ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 : 2005 สำ�หรับการทดสอบในห้อง
					
					 ปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการวัดความ
					 หนาของเหล็กแเหล็กกล้า เป็นรายแรกในประเทศไทยเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2550
					 ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆ ต่อไปใน
					 อนาคตเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพในการให้บริการของบริษัทฯ
ปี 2551
l		 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
					 มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท โดยจั ด สรรให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม จำ � นวน 20 ล้ า นหุ้ น
					 เป็นทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 70 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินที่จำ�เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
					 ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองจากกรรมการบริษัท
			
l		 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ในวันที่ 31 มกราคม 2551
ปี 2552
		 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั เิ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็น
					 จำ�นวน 19 ล้านหุ้น พร้อมทั้งเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงานจำ�นวน 1 ล้านหุ้น
					 โดยบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
					 ครั้งนี้ จำ�นวน 90 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และนำ�หุ้นสามัญของบริษัท
					 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

v ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering
service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อ
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วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลทีล่ กู ค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษทั
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธกี ารค้นหารอยบกพร่องหรือความ
ผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไม่ทำ�ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานนั้นๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจาก
การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และ
ประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆ
มีสภาพเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย
สำ�หรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อนํ้า และแทงค์ติดตรึง เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
พลังงาน เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำ�มัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น หม้อนํ้า เครน ถังLPG
ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น
ทัง้ นี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มีความแตกต่าง
กันคือ ลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย ประมาณร้อยละ 90 จัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาโครงการ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการ
รับเหมาช่วงสำ�หรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 70 เป็น
เจ้าของโครงการโดยตรง โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจำ�ปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย

v โครงสร้างรายได้
ลักษณะงาน

ปี 2551

ร้อยละ
มูลค่า
52.81
การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย
129.49
การตรวจสอบและรับรอง
46.43
113.84
1.86
0.76
อื่นๆ
245.19
100.00
		
รายได้รวม
									

มูลค่า
162.60
115.55
1.56
279.71

ปี 2552

ร้อยละ
58.13
41.31
0.56
100.00
หน่วย: ล้านบาท

v ปัจจัยความเสี่ยง
1 ความเสี่ยงในการเรียกชำ�ระเงินจากผู้รับเหมา
ปกติโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลั่นนํ้ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่
หรือผูร้ บั เหมาหลักเป็นผูด้ �ำ เนินโครงการ โดยบริษทั ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษทั หนึง่ ทีผ่ รู้ บั เหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถดำ�เนินโครงการได้สำ�เร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้หรือได้รับชำ�ระจากเจ้าของโครงการล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้
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บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชำ�ระหนี้ในอนาคตไว้โดยการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการทีจ่ ะดำ�เนิน
การ รวมทั้งพิจารณาประวัติการชำ�ระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดระดับชั้น
ลูกหนีท้ กุ ไตรมาส หากมีขอ้ บ่งชีข้ องการผิดนัดชำ�ระหนี้ บริษทั อาจขอให้ผรู้ บั เหมาจัดทำ�หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจากผูร้ บั เหมา
ไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง หรือบริษัทฯ อาจงดการให้บริการชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เก่าได้รับการชำ�ระ หรือดำ�เนินการวิธี
อื่นๆแล้วแต่ความเหมาะสม
2 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นงานให้บริการ ต้องใช้ความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้านในงานตรวจสอบและงานวิศวกรรมบริการ
จึงจำ�เป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นยำ� เนื่องจากว่า หากมีความ
ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำ�มาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่มี
ความสามารถที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรูข้ องบุคลากรด้วย
การส่งไปอบรมทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ กำ�หนดแผนให้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน ทำ�การฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทำ�งาน เป็นต้น บริษัทฯ มีนโย
บายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งทำ�ให้บคุ ลากรทีเ่ ข้าใหม่มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอที่
จะทดแทนบุคลากรทีล่ าออกไปได้อย่างสมดุล ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีบคุ ลากรทีเ่ พียงพอสำ�หรับการให้บริการ และมีการพัฒนาเพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าค่า
เฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการให้
กับพนักงาน ให้ทนุ การศึกษาในสายงานเกีย่ วข้อง รวมทัง้ มีนโยบายให้พนักงานมีสว่ นร่วมในความเป็นเจ้าของ โดยบริษทั ฯ ได้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้บริหารและพนักงานจำ�นวน 1 ล้านหุ้น ในราคาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจและรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ คาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้
3 ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ เช่น ฟิลม์ เอ็กซ์เรย์ สำ�หรับการตรวจสอบโดยวิธถี า่ ยภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึง่ เป็นการรายงานความสมบูรณ์หรือ
บกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมสำ�หรับการใช้งานหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อภาระในการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับชิ้นงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำ�หรับการให้บริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใช้งาน
ของชิ้นงานที่ตรวจสอบโดยการอ้างอิงจากผลการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ชิ้นงานที่บริษัทฯ ให้การ
รับรองเกิดความเสียหายโดยมีหลักฐานว่าบริษัทฯ มีการประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบสำ�หรับความ
เสียหายดังกล่าว
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ประกันภัยบุคคลที่ 3 สำ�หรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ การให้
บริการตรวจสอบและการรับรองแต่ละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดำ�เนินการด้วยความระมัดระวังและละเอียด
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายอย่างสมํ่าเสมอในด้านคุณภาพของ
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ผลงาน คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าแต่
อย่างใด ทำ�ให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากการรับรองผลงานดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้
4 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการให้บริการทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท
ข้ามชาติเข้ามานำ�เสนอบริการตรวจสอบโดยไม่ทำ�ลายให้กับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทข้ามชาติ
เหล่านี้ จะให้บริการทางด้านการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทสัญชาติไทย
ผู้บริหารมีความเห็นว่าการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติจะให้ประโยชน์ในแง่ของการทำ�ให้เทคโนโลยี Advanced NDT เป็นที่รู้จัก
และใช้งานแพร่หลายมากกว่าปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ด้าน Advanced NDT เพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวจากพันธมิตร
เพื่อการเตรียมตัวสำ�หรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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v หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็น
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 90 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 90 ล้านหุ้น

v โครงสร้างการถือหุ้น
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางสาวญาณกร รัตคาม
นางน้อย ลัพธิกุลธรรม
นายสมชาติ ลัพธิกุลธรรม
นายพิษณุ มุนิกานนท์
นางสาวประทุม เขมวิลาส
นางสาววิมล แซ่เตียว
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
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		ปี 2552			ปี 2551		
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวน (หุ้น)		 ร้อยละ จำ�นวน (หุ้น)		 ร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
12,600,000
14.00 12,600,000
18.00
11,960,000
13.29 12,600,000
18.00
(640,000)
9,650,000
10.72
9,100,000
13.00
550,000
4,300,000
4.78
4,200,000
6.00
100,000
4,200,000
4.67
4,200,000
6.00
4,200,000
4.67
4,200,000
6.00
4,200,000
4.67
4,200,000
6.00
4,000,000
4.44
4,000,000
5.71
3,850,000
4.27
3,850,000
5.50
3,500,000
3.89
3,500,000
5.00
62,460,000
69.40 62,450,000
89.21
10,000
90,000,000
100.00 70,000,000
100.00
20,000,000
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ผู้จัดการแผนก
ความปลอดภัย

ผู้จัดการแผนก
บัญชีและการเงิน

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการแผนก
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ผู้จัดการแผนก
NDT A

ผู้จัดการแผนก
INS

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบและรับรอง

ผู้จัดการแผนก
LPG

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบโรงงาน

ผู้จัดการแผนก
NDT B

ผู้จัดการฝ่าย
ทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้

v คณะกรรมการบริษัท
ลำ�ดับ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นกรรมการ
กรรมการอิสระและประธาน ปริญญาโท
DAP
กรรมการ

รายชื่อ

1

นายนที บุญพราหมณ์

2

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

กรรมการ

ปริญญาโท

DAP

3

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

กรรมการ

ปริญญาโท

DAP

4
5
6
7
8

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางศรีสุดา ลัพธิกุลธรรม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

DAP
DAP
DAP
DAP
DCP

9

นายสมพงษ์ ส่งแสง

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท

DAP

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท

DAP,DCP,ACP

10

โดยมี
		

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางวิมล แซ่ฟุ่ง
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เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม		
กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		 กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำ�คัญของบริษัท
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำ�แหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมด ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับสัดส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการ
ทีจ่ ะออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีถดั ไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ�คัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
		 บัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ
		 บัญชีตรวจสอบแล้ว และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4 คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
		 ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดัง
		 กล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะ
		 กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ หรืออำ�นาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็น
		 สมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
		 ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบ
		 อำ�นาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอำ�นาจสามารถพิจารณา
		 และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือ
		 มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
		 นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
5. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำ�กับดูแลการบริหาร
		 และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้
		 คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำ�หนด
		 ให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอน
		 กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
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6.
		
7.
8.
		
		
		
		
9.
		

เป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขต
หน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำ�คัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของ บริษัทไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน
ที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่
บริษัททำ�ขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

v คณะกรรมการตรวจสอบ

			 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพงษ์ ส่งแสง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการ
		
		
		
		

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจ
สอบลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

		
		
1.
		
2.
		
		
3.
		

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ
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4.
		
		
		
5.
		
		
		
6.
		
		
		
7.
		
8.
9.
		
		
10.
		

เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
กรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
		 ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการ
		 ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็นและเป็นเรื่องสำ�คัญ
		 ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
		 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
		 ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
		 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.
9.
		
		

รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
มีอำ�นาจในการดำ�เนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำ�เป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่
เป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจำ�เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านภายใต้
หน้าที่ความรับผิดชอบสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

v คณะกรรมการบริหาร
		

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1.

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

กรรมการผู้จัดการ

2.

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

กรรมการบริหาร

3.

		นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

กรรมการบริหาร

4.

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตาม
ปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ฯ กำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำ�นาจการบริหาร
ต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ตามนโยบายที่กำ�หนด โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ�คัญได้ดังนี้
1. ดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง
		 และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ กำ�หนดแผนการเงินงบประมาณ
		 การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
		 บริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของคณะทำ�งานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
		 พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
		 ประจำ�ปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือ
		 ให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำ�เนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
		 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำ�เนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจ
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		 ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�ำ สัญญา
		 รับจ้างทำ�ของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำ�หนดเงื่อนไขในการ
		 เบิกถอนเงินหรือทำ�นิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
		 จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
		 (ห้าสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำ�ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
		 ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ จำ�นอง จำ�นำ� เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือ
		 จะมีขึ้นในอนาคตในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้นำ�เสนอ
		 คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
		 จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
		 การปฏิบัติการอื่นๆ
13. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร อำ�นาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย
		 การกำ�หนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
14. ให้มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
		 ใดโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำ�นาจ
		 ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะ
		 กรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ หรืออำ�นาจนั้นๆ ได้
		 ตามที่เห็นสมควร
15. ดำ�เนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
		 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว และเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอำ�นาจให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัท มีอำ�นาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
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ผู้บริหารบริษัท
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหาร 8 คน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

กรรมการผู้จัดการ

2.

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ

3.

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4.

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5.

นายถาวร กิจเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย

6.

นายชาญณรงค์ ทิชินพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและรับรอง

7.

นายรักชาติ อินทะผิว

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโรงงาน

8.

นางวิมล แซ่ฟุ่ง

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ
2. ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
		 และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
		 ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ
		 บริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มอี ำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
		 อำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
		 ระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำ�หนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
		 ภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทำ�สัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท
		 รวมทั้งกำ�หนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ�สัญญาดังกล่าว เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะ
		 กรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำ�เนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่อง
		 มืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำ�เนินงาน เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
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8.
		
9.
		
10.
		
		
11.
		
12.

อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำ�สัญญา
รับจ้างทำ�ของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
พิจารณาจัดสรร เงินบำ�เหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัท
มีอำ�นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือ
การพ้นจากการเป็นพนักงาน กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
มีอำ�นาจ ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำ�งานภายในองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

		 ทัง้ นีก้ รรมการผูจ้ ดั การจะอนุมตั ริ ายการทีก่ รรมการผูจ้ ดั การมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอืน่
ใดกับบริษทั ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำ�นาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการอาจมอบอำ�นาจให้พนักงานบริษัทมีอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีราย
ละเอียดการมอบอำ�นาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำ�นาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัทโดยสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอ
		 ชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
		 ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
		 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
		 เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปี 2552
ลำ�ดับ

รายนามคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
(จำ�นวนครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(จำ�นวนครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม

1

นายนที บุญพราหมณ์

4/4

-

60,000.00

2

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

4/4

-

40,000.00

3

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

4/4

-

40,000.00

4

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

4/4

-

40,000.00

5

นางศรีสุดา ลัพธิกุลธรรม*

1/4

-

10,000.00

6

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์*

3/4

-

30,000.00

7

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

4/4

-

40,000.00

8

นายสมยศ เจียมจิรังกร

4/4

4/4

96,000.00

9

นายสมพงษ์ ส่งแสง

4/4

4/4

80,000.00

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

4/4

4/4

80,000.00

10

* นางศรีสดุ า ลัพธิกลุ ธรรม ลาออกจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2552 และแต่งตัง้ นายสุเมธ เตชาชัยนิรนั ดร์ เข้ารับตำ�แหน่ง
แทนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การฝ่าย และตำ�แหน่งทีส่ งู กว่ารวม 8 คน ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัสจาก
บริษัทฯ ในรอบปี 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 13,707,391.59 บาท
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ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้

อายุงาน

อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)

ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี

3.00

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี

6.00

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

9.00
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v การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักดีถงึ ความสำ�คัญในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้มนี โยบายปฏิบตั ติ ามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี �ำ หรับกรรมการบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับข้อ
พึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี �ำ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำ�หนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่
ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เพือ่ ให้การบริหารงาน และการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุม ณ วันที่ 19 มกราคม 2551 และ
แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำ�การใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
กำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำ�เนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
l บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการจั ด ทำ � เป็ น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยให้ มี ส ารสนเทศที่ เ พี ย งพอให้
		 ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
l ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
		 การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
l เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำ�ถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิด
		 เห็นและตั้งคำ�ถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถาม
		 ในที่ประชุม
l ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
		 กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้
l บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ
		 สอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
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เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระ
สำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการป้องกันการนำ�ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผย
ต่อหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ในกรณีทพี่ นักงานหรือผูบ้ ริหารนำ�ข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้เพือ่ หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ย วข้ อ ง จะถื อ เป็ น ความผิ ด ร้ า ยแรงและถู ก ลงโทษทางวิ นั ย นอกจากนี้
บริษทั ฯมีนโยบายและวิธกี ารตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำ�กับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่
ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ที่สำ�คัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความ
			 สามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย
			 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและครบถ้วน
			 ตามความเป็นจริง
พนักงาน
: บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้
			 มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
			 อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
			 อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการกระทำ�ใดๆทีไ่ ม่เป็นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
			 ในหน้าที่การทำ�งานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
			 เคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ลูกค้า
: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษา
			 ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์
			 ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดำ�เนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
			 เงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำ�ระคืน
			 การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คํ้าประกันและเรื่องอื่นใดที่ได้ทำ�ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุ
			 ผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
			 ความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำ�ลายชือ่
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เสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
บริษัทฯ จะไม่กระทำ�การใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อมอีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำ�นึก
ของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวม
ทัง้ ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำ�กับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สำ�คัญที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่าน
ทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสม
ผล งบการรวมของบริษทั จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการ
ด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เพือ่ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ ทำ�หน้าที่ในการติดต่อกับผู้
ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ป็น
ประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการของบริษทั มาจากการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำ�นวน
9 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ทำ�หน้าที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้บริษัทกำ�หนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำ�เนินไป
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วง
ดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำ หนดขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
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กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพือ่ มิให้กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจบริหารและอนุมตั ิ
วงเงินไม่จำ�กัด
(2) คณะอนุกรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการคือ
		
l คณะกรรมการบริ ห าร มี ทั้ ง หมด 4 คน ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปโดยคล่ อ งตั ว โดยมี
			 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		
l คณะกรรมการตรวจสอบ มี อย่ า งน้ อ ย 3 คน ทำ� หน้ า ที่ตรวจสอบและช่ ว ยในการกำ � กั บดู แล
			 การดำ�เนินกิจการของบริษัท มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
			 บริษัทโดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�ำ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสำ �นักงานคณะ
			 กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษทั ฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอืน่ ๆขึน้ มาปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพือ่ แบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำ หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
นโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทำ�ข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้
ปฏิบตั งิ านในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษทั การปฏิบตั งิ านด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทัง้ ภายในบริษทั ฯ และสิง่
แวดล้อมภายนอก ซึง่ การให้ความสำ�คัญกับจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจจะทำ�ให้มกี ารปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต การ
ควบคุมภายในทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั หิ น้าที่
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำ�และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วน
ตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกำ�หนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
		 ทุกรายการ รวมทั้งกำ�หนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
		 (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
		 ของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กำ�หนด
		 ใน“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการ
		 ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
		 และ วิธกี าร ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้ เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการ
		 ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
l
สถานการณ์อื่นๆที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
		 1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท
			 คู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
		 2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน
			 ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทำ�ดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การสร้างข้อ
			 ผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือทำ�ให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
		 3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำ�แหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
			 ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้อำ�นวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งาน
			 บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำ�แหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยาย
			 วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นำ�เอาบริษัทฯ หรือตำ�แหน่งของตนใน
			 บริษัทฯไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำ�ภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำ�เช่นนั้นได้ด้วย
l

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนว่าบริษทั จะมีการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิผล
และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยงและทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในทุกปี และแต่งตั้งให้นางวิมล แซ่ฟุ่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนำ�เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีกำ�หนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจำ�เป็น
โดยมีการจัดทำ�รายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำ�กับ ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนือ่ งและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพือ่ พิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ
สามารถร้องขอสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกับพิจารณากำ�หนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
ในรายละเอียดเพิ่มเติม
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(5) ค่าตอบแทน
บริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจูงใจให้สามารถ
รักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการได้ ค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเคียงได้กบั กลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และเชือ่ ม
โยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กำ�หนดให้มีความเหมาะสมกับอำ�นาจหน้าที่ตามหลัก
เกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำ�เป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำ�ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
การกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
		 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำ�หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราช
		 บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
		 กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		 พ.ศ.2535 เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริษัทฯ จะดำ�เนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
		 สำ�คัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
		 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
		 สาระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำ�ให้
		 บริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำ�การเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการ
		 บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำ�ผิดเป็นผู้
		 บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดนั้นๆ
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v การควบคุมภายใน
1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกีย่ วกับความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน ทีม่ คี วามเหมาะสมและเพียงพอในการ
ที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญที่ทำ�ให้
กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
ทั้งนี้สำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ทำ�การสอบทานระบบการควบคุมภายในสำ�หรับปี 2552
ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสำ�คัญ
2. นโยบายการดำ�เนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้ขอ้ สังเกตและข้อแนะนำ�เพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร
ให้ความสำ�คัญและดำ�เนินการปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่เกิน 2 เดือนหลังจากได้
รับคำ�แนะนำ�
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
และสำ�รองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนดข้างต้นได้หาก
บริษัทมีความจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำ�เนินงานของบริษัทต่อไป
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v รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2552 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด ผู้ ถื อ หุ้ น และกรรมการดู เ วลล์ ซื้อสารรังสีและวัสดุ
จำ�กัด
เป็นญาติสนิทกรรมการและ			 สิ้ น เปลื อ งอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ผู้ถือหุ้นบริษัท
ดำ�เนินงาน ปี 2552 จำ�นวน 		
2.25 ล้านบาท

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล
เป็ น รายการซื้ อ สารรั ง สี แ ละวั ส ดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ ซึ่งเนื่องจากดูเวลล์
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายที่มีใบอนุญาต
ผู้บริหารได้เปรียบเทียบราคาของ
สินค้าชนิดเดียวกันจากแหล่งอื่น
พบว่ า ราคาที่ ซื้ อ จากดู เ วลล์ เ ป็ น
ราคาที่ต�่ำกว่าหรือใกล้เคียงราคา
ของผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการ
ท�ำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็น
ว่ามีความสมเหตุสมผลและท�ำให้
บริษทั ได้รบั ประโยชน์ จากราคาทีต่ ำ�่

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
การสั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานปี 		 จากดูเวลล์ในรายการทีน่ อกเหนือจาก
2552 จำ�นวน 0.37 ล้านบาท
รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำ�เข้า
จาก BOI บริษัทฯ ได้ประโยชน์จาก
ระยะเวลาการชำ�ระเงินที่ยาวกว่าการ
สั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ และ
ราคาซื้อไม่สูงไปกว่าราคาที่บริษัทฯ
สามารถซื้อได้จากผู้จัดจำ�หน่ายราย
อื่ น ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทำ�รายการดังกล่าว มี
ความสมเหตุสมผล ทำ�ให้บริษัทได้
ประโยชน์จากระยะเวลาการชำ�ระเงิน
ที่ยาวกว่าการสั่งซื้อโดยตรงจากต่าง
ประเทศ และเทียบเคียงได้กับราคา
ของผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นๆ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท

นายสรรพั ช ญ์ ท�ำการค�้ ำ ประกั น
สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ รถยนต์ ส�ำหรั บ
ด�ำเนินงาน ในนามส่วนตัวให้กับ
บริษัทฯส�ำหรับปี 2552 ยอดคง
เหลือ จ�ำนวน 1.36 ล้านบาท

นายสรรพั ช ญ์ ท�ำการค�้ ำ ประกั น ใน
นามส่วนตัวให้กับบริษัทฯโดยมิได้
รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า
รายการค�้ ำ ประกั น ดั ง กล่ า วมี ค วาม
สมเหตุ ส มผลและท�ำให้ บ ริ ษั ท ฯได้
ประโยชน์เนื่องจากผู้ค�้ำประกันมิได้
คิดค่าตอบแทนในการค�้ำประกันแต่
อย่างใด

คุณมณฑา ไชยะบาล

ญาติสนิทบุคคลที่เป็นกรรมการ เช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่
และผู้ถือหุ้นบริษัท
50 ซอยพัฒนาการ 57 โดยเช่า
เฉพาะชั้น 3 พื้นที่ใช้สอย 93.75
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ทำ�งาน
สำ � นั ก งานที่ ก รุ ง เทพฯ ตั้ ง แต่
มิถุนายน 2551 ในอัตราค่าเช่า
เดื อ นละ 8,500 บาทต่ อ เดื อ น
สำ�หรับงวดปี 2552 มียอดค่าเช่า
จำ�นวน 0.10 ล้านบาท

รายการนี้เป็นการเช่าพื้นที่สำ�นักงาน
เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ
ในกรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม และเป็นราคายุตธิ รรม
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
ในการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำ�เสนอเรื่องให้กับคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทำ�การพิจารณาและอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและเพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำ�รายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้
		
สำ�หรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำ�หน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำ�เป็นที่กระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นสำ�คัญ
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แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทำ�รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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สรุปรายงานการสอบบัญชี
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 สำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ ได้ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินเของบริษัทฯ สำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 2551 และ 2552 และแสดงความเห็นว่างบแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด ได้จัดทำ�ขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

42 / Annual Report 2552

ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท
ผลการดำ�เนินงาน

2550

2551

2552

จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ

รายได้รวม
212,698.01 100.00
รายได้จากการให้บริการ
212,120.34 99.73
ต้นทุนการให้บริการ
135,508.52 63.71
กำ�ไรขั้นต้น
76,611.82 36.12*
รายได้อื่น
577.67
0.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
40,007.64 18.81
ค่าใช้จ่ายอื่น-หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 17,231.42
8.10
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
1,190.76
0.56
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
18,759.67
8.82
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,707.31
1.74
กำ�ไรสุทธิ
15,052.37
7.08
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (บาท)
0.54		
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)
1.51		
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
1.00		

244,924.24 100.00 279,206.96 100.00
243,333.83 99.35 278,149.73 99.62
145,295.17 59.32 170,566.91 61.09
98,038.67 40.29* 107,582.82 38.68*
1,590.40
0.65 1,057.23 0.38
38,258.79 15.62 37,436.40 13.41
(273.06) (0.11) (502.14) (0.18)
975.34
0.40
636.99 0.23
60,667.99 24.77 71,068.80 24.45
3,658.50
1.49 1,058.65 0.38
57,009.50 23.28 70,010.15 25.07
0.86		
1.85		
1.00		

0.86
2.31
1.00

หมายเหตุ : * อัตราร้อยละของกำ�ไรขั้นต้น คำ�นวณจากมูลค่ากำ�ไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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ณ 31 ธันวาคม 2550

ณ 31 ธันวาคม 2551

หน่วย: พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2552

จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ

4,336.30
39,826.31
22,743.66
2,034.72
2,331.52
71,272.51
57,470.70
409.10
1,952.67
59,832.47
131,104.98

3.31 13,513.09
30.38 58,700.65
17.35 28,156.26
1.55 3,326.47
1.78 3,318.62
54.36 107,015.08

7.99 11,450.29
- 89,366.68
34.73 49,639.43
16.66 23,527.74
1.97
2,995.86
1.96
2,668.30
63.31 179,648.30

43.84 51,795.82 30.64
0.31
455.05
0.27
1.49 9,768.42
5.78
45.64 62,019.29 36.69
100.00 169,034.37 100.00

4.81
37.53
20.84
9.88
1.26
1.12
75.44

50,273.89 21.11
141.05 0.06
8,084.89 3.39
58,499.83 24.56
238,148.1 100.00

4,140.54
2,360.31

3.16
1.80

7,651.61

4.53

3,890.00

1.63

5,437.22
29,000.00
10,064.03

4.15
22.12
7.68

4,591.38
5,000.00
12,368.58

2.72
2.96
7.32

2,718.73
18,331.40

1.14
7.70

ฐานะทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2550

ณ 31 ธันวาคม 2551

หน่วย: พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2552

จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ
873.02
1,344.17
53,219.27

0.67
1.03
40.59

1,431.25
31,042.81

0.85
18.36

2,007.63
26,947.76

0.84
11.32

4,643.82
5,419.29
10,063.11
63,282.38

3.54
4.13
7.68
48.27

3,095.57
5,113.89
8,209.46
39,252.27

1.83
3.03
4.86
23.22

3,047.55
3,047.55
29,995.31

1.28
1.28
12.60

50,000.00
45,000.00
5,000.00
2,752.17
15,070.43
67,822.60
131,104.98

38.14 100,000.00 59.16 100,000.00 41.99
34.32 70,000.00 41.41 90,000.00 37.79
3.81
- 55,970.57 23.50
2.10 5,602.64
3.31
9,103.15 3.82
11.49 54,179.46 32.05 53,079.10 22.29
51.73 129,782.10 76.78 208,152.8 87.40
100.00 169,034.37 100.000 238,148.1 100.00
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 2552
หน่วย: บาท

รายการ

งบตรวจสอบ
2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
15,052,368
รายการปรับปรุง
		 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ค่าเสื่อมราคา
19,891,856
		 หนี้สูญ
370,987
		 หนี้สงสัยจะสูญ
17,231,422
		 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
(331,762)
		 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
109,472
		 ขาดทุนจากการด้อยค่า - ทรัพย์สินรอการขาย
371,522
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน:
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
(8,316,419)
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
(1,718,147)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(276,694)
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา
1,643,670
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,723,558)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
(24,820,186)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(1,878,787)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(65,721)
รายการปรับกระทบยอดเงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
15,540,023
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2551

2552

57,009,497 70,010,148
(273,060) (502,138)
19,767,488 19,759,839
(841,780) 209,450
-

(24,013,877) 14,191,875
(1,291,744) 330,613
(987,105) 650,318
(45,950) 313,995
5,291,307 (3,761,608)		
2,303,749 6,009,460
(785,937) 364,145
(2,705,085) (2,469,704)
53,427,503 105,106,393

หน่วย: บาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
		 เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

งบตรวจสอบ
2550

2551

2552

- (89,366,679)
(15,132,482) (11,695,609) (12,428,788)		
550,636 1,078,032 149,533
(2,186,059) (5,109,858) (1,003,262)
(16,767,906) (15,727,435) (102,649,196)
1,329,671
2,767,535
(3,233,077)
30,000,000
(29,000,000)
1,864,129
636,246
3,700,053
4,336,298

(4,140,537)
5,000,000
(2,134,115)
(3,198,628)
20,000,000
(44,050,000)
(28,523,280)
9,176,789
4,336,298
13,513,087

(5,000,000)
(4,739,881)
(3,140,683)
75,970,572
(67,610,000)
(4,519,992)
(2,062,795)
13,513,087
11,450,292
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v คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม โดยแบ่งลักษณะการให้บริการเป็นการทดสอบโดยไม่
ทำ�ลาย และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ลูกค้าหลักของบริษัทคือลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่ง
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2552 มีรายได้รวม 279 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นหน้าร้อยละ 14.00 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายเพิม่ มาก
ขึน้ แม้วา่ เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว แต่ลกั ษณะธุรกิจของบริษทั ฯเป็นการให้บริการทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงานของคูค่ า้ โดย
เฉพาะในกลุม่ ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึง่ ต้องมีการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของโรงงานและอุปกรณ์อย่างต่อเนือ่ ง
จึงทำ�ให้ผลประกอบการได้รับผลกระทบน้อย
กำ�ไรขั้นต้นใน ปี 2552 เท่ากับ 107.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรขั้นต้นร้อยละ 38.68 จากการบริหารต้นทุน และ
นโยบายการพิจารณาลูกค้า โดยให้บริการลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพทีด่ แี ละรับงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในปี 2552
มีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 70.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 22.80 คิดเป็นอัตราการส่วนกำ�ไรสุทธิร้อยละ 25.07
การมีอัตรากำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการบริหารค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเนื่องจากภาระทางภาษีที่ลดลง
จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำ�นักงานส่งเสริมการลงทุน
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษทั ฯ ในปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ 245.19 ล้านบาท และ 279.71 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยรายได้
หลักมาจากการให้บริการใน 2 ส่วน คือ
(1) การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (NDT) ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบสำ�หรับการก่อสร้างหรือติดตัง้ โครงสร้างใหม่
ซึ่งคู่ค้าจะเป็นผู้รับเหมาเป็นหลัก เช่น การทดสอบโครงสร้างถังบรรจุ การตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปี 2552 มีรายได้จาก
NDT เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการขยายบริการให้กับลูกค้าเดิม
(2) การให้บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพ รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกค้าเดิม (เจ้าของโครงการ) ที่ต้องการตรวจ
สอบรับรองคุณภาพต่อเนือ่ ง ( Recurring Income) เช่นการตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำ�มัน โรงกลัน่ น้�ำ มัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น โดยรายได้ในส่วนนีม้ แี นวโน้มเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีเป็นหลัก
ส่วนรายได้อื่นๆ ได้แก่กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ยรับ กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์
ต้นทุนการให้บริการและกำ�ไรขั้นต้น
ต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2552 คิดเป็นอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นร้อยละ 38.68 โดยอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นสำ�หรับบริการทดสอบ
โดยไม่ทำ�ลาย และบริการตรวจสอบและรับรองมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ต้นทุนบริการหลักได้แก่ค่าแรงพนักงาน ค่าวัสดุสิ้น
เปลือง ค่าเสื่อมราคา และค่าจ้างบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 2.15 เมื่อ
เทียบกับปีกอ่ นหน้า ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีส่ ำ�คัญคือค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัส
เป็นต้น
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กำ�ไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิในปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ 57.01 ล้านบาท และ 70.01 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นอัตราส่วน
กำ�ไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.28 และร้อยละ 25.07 ตามลำ�ดับ ในปี 2552 อัตรากำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและ
บริหารที่ลดลง อีกทั้งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ส่วนของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI เพิ่มขึ้น ส่ง
ผลให้ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปี 2551 และปี 2552 (คำ�นวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) เท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น และ 0.86 บาทต่อ
หุ้น ตามลำ�ดับ โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 50 ล้านบาทเป็น 70 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ 169.03 ล้านบาท และ 238.15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 40.89 จากการเพิ่มทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2552
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ 107.02 ล้านบาท และ 179.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 63.31 และร้อยละ 75.44 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียนที่สำ�คัญคือเงินลงทุนชั่วคราว ในปี 2552
บริษทั ฯได้นำ�เงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุน มาลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนีท้ มี่ คี วามเสีย่ งตํา่ และสภาพคล่องสูง ระหว่างรอการ
ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ
การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จตามเอกสารสรุปความคืบหน้า (Work in progress) ของแต่ละงานโดยมีลูกค้า
ลงนามรับรองและบันทึกเป็นมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน และจะเรียกชำ�ระโดยออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) เมื่องาน
สำ�เร็จตามสัญญา ดังนั้นลูกหนี้การค้าสุทธิที่เรียกชำ�ระแล้วสุทธิ ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 จึงมีมูลค่าเท่ากับ 58.70 ล้านบาท
และ 49.64 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 94 วัน และ 88 วันสำ�หรับปี 2551 และปี 2552 ตามลำ�ดับ ลูกหนี้ที่ลดลงส่วน
ใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เกินกำ�หนดชำ�ระทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 27.44 โดยลูกหนี้ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้
สูญอยู่ในระดับตํ่า
สภาพคล่องกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานในปี 2551 และปี 2552 เป็นบวกอย่างต่อเนื่องเท่ากับ 53.43 ล้านบาท และ
105.11 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นผลมาจากการมีกำ�ไรสุทธิต่อเนื่อง ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2551 และ
ปี 2552 เท่ากับ (15.73) ล้านบาท และ (102.65) ล้านบาท ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่นเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพือ่ ขยายการให้บริการ การซือ้ ทีด่ นิ และการนำ�เงินเพิม่ ทุนส่วนทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ไปลงทุน
ชั่วคราว ในกองทุนตราสารหนี้ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ (28.52) ล้านบาท และ
(4.52) ล้านบาท ตามลำ�ดับ และในปี 2552 บริษัทมีการเพิ่มทุนอีก 20 ล้านหุ้น โดยได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนจำ�นวน 75.97
ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลเป็นจำ�นวน 67.61 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากการดำ�เนินงานปี 2551 จำ�นวน 54.11 ล้านบาทและ
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล จากการดำ�เนินงานปี 2552 จำ�นวน 13.50 บาท
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แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม ณ สิ้น ปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ 39.25 ล้านบาท และ 30.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ หนี้สินส่วนใหญ่อยู่
ในรูปของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 31.04 ล้านบาท และ 26.95 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 มีมูลค่าเท่ากับ 8.21 ล้านบาท และ 3.05 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยแบ่ง
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี) เพื่อการซื้อเครื่องจักรในการขยายกิจการปี 2551 จำ�นวน 3.10
ล้านบาท และในระหว่างปี 2552 ได้จา่ ยชำ�ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวครบถ้วนแล้ว ส่วนทีเ่ หลือคือหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ รถยนต์
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 มีมูลค่าเท่ากับ 129.78 ล้านบาท และ 208.15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในปี
2552 ได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2551 จำ�นวนเงิน 54.11 ล้านบาท และเพิ่มทุนจำ�นวน 20 ล้านหุ้น โดยมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจำ�นวน 55.97 ล้านบาท กำ�ไรจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 70.01 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำ�เนิน
งานปี 2552 จำ�นวน 13.50 ล้านบาท มีผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 เท่ากับ 0.30 เท่า และ 0.14 เท่า ตามลำ�ดับ อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับตํา่ เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายใช้เงินทุนจากส่วนของผูถ้ ือหุ้นและใช้เงินกู้เท่า
ที่จำ�เป็นเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2982 สำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี 2552 เป็นจำ�นวนรวม 650,000 บาท โดยบริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบ
แทนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าบริษัทสอบบัญชี (Non-audit fee) ให้กับสำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำ�ไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ้ ริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบ หลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�
ขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
						

		
		

สำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
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สินทรัพย์ 			

หมายเหตุ

2552

บาท

2551

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
เงินลงทุนชั่วคราว
6
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
7
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน		
สินค้าคงเหลือ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

11,450,291.89
89,366,678.83
49,639,431.04
23,527,737.80
2,995,855.75
2,668,301.40
179,648,296.71

13,513,087.10
0.00
58,700,649.41
28,156,256.14
3,326,468.60
3,318,619.67
107,015,080.92

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
8
50,273,885.93
51,795,821.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สินถาวร 		
1,003,261.60
5,109,858.00
		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย		
7,081,626.36
4,658,557.92
		
อื่น ๆ - สุทธ
9
141,055.00
455,050.00
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
58,499,828.89
62,019,287.27
			
รวมสินทรัพย์
238,148,125.60
169,034,368.19
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

หมายเหตุ

2552

บาท

2551

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า		
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 10, 11
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
อื่น ๆ			
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		

3,890,003.77
2,718,724.21
0.00

7,651,612.32
4,591,375.72
5,000,000.00

18,331,400.10
2,007,631.34
26,947,759.42

12,368,575.47
1,431,245.28
31,042,808.79

0.00
3,047,547.57
3,047,547.57
29,995,306.99

3,095,569.03
5,113,890.88
8,209,459.91
39,252,268.70

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
10
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
11
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
		
รวมหนี้สิน		
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		
หุ้นสามัญ100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 12
100,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
		
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
12
90,000,000.00
		
หุ้นสามัญ 70,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
12		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
12
55,970,571.40
กำ�ไรสะสม
จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
13
9,103,150.68
ยังไม่ได้จัดสรร
14
53,079,096.53
		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
208,152,818.61
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
238,148,125.60

100,000,000.00
70,000,000.00
0.00
5,602,643.29
54,179,456.20
129,782,099.49
169,034,368.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2552

บาท

2551

รายได้จากการให้บริการ		
ต้นทุนการให้บริการ		
กำ�ไรขั้นต้น		
รายได้อื่น		
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าตอบแทนกรรมการ
15
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
16
รวมค่าใช้จ่าย 		
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 		
ต้นทุนทางการเงิน 		
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้
17
กำ�ไรสุทธิ 		

278,149,730.99
(170,566,909.89)
107,582,821.10
1,559,370.55
109,142,191.65
(28,170,325.56)
(1,826,000.00)
(7,440,075.58)
(37,436,401.14)
71,705,790.51
(636,989.18)
71,068,801.33
(1,058,653.61)
70,010,147.72

243,333,834.28
(145,295,168.98)
98,038,665.30
1,863,461.01
99,902,126.31
(27,886,897.63
(690,000.00)
(9,681,890.54)
(38,258,788.17)
61,643,338.14
(975,343.15)
60,667,994.99
(3,658,497.63)
57,009,497.36

กำ�ไรต่อหุ้น
		
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
		
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

0.86
81,666,667

0.86
66,666,667

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และเรียกชำ�ระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		
45,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
0.00

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น
5,000,000.00

กำ�ไรสะสม

รวม

จัดสรรแล้ว
2,752,168.41

ยังไม่ได้จัดสรร
15,070,433.72

67,822,602.13
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เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

12

25,000,000.00

0.00

(5,000,000.00)

0.00

0.00

20,000,000.00

เงินปันผลจ่าย

14

0.00

0.00

0.00

0.00

(15,050,000.00)

(15,050,000.00)

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		

0.00

0.00

0.00

0.00

57,009,497.36

สำ�รองตามกฏหมาย

0.00

0.00

0.00

2,850,474.88

(2,850,474.88)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		

70,000,000.00

0.00

0.00

5,602,643.29

54,179,456.20

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

12

20,000,000.00

55,970,571.40

0.00

0.00

0.00

เงินปันผลจ่าย

14

0.00

0.00

0.00

0.00

(54,110,000.00)

(54,110,000.00)		

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		

0.00

0.00

0.00

0.00

70,010,147.72

70,010,147.72

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

14

0.00

0.00

0.00

0.00

(13,500,000.00)

(13,500,000.00)

สำ�รองตามกฏหมาย

13

0.00

0.00

0.00

3,500,507.39

(3,500,507.39)

0.00

90,000,000.00

55,970,571.40

0.00

9,103,150.68

53,079,096.53

208,152,818.61

13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

57,009,497.36		
0.00
129,782,099.49		
75,970,571.40

									

2552

บาท 		

2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
71,068,801.33
60,667,994.99
รายการปรับปรุง
		
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 		
(502,137.64)
(273,060.00)
		
ค่าเสื่อมราคา		
19,759,839.17
19,767,487.7
		
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร		
209,450.20
(841,780.43)
		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย		
636,989.18
975,343.15
				
91,172,942.24
80,295,985.50
		
		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
		
ลูกหนี้การค้า		
9,563,356.01
(18,601,283.06)
		
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน		
4,628,518.34
(5,412,594.24)
		
สินค้าคงเหลือ		
330,612.85
(1,291,744.13)
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
650,318.27
(987,104.66)
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
313,995.00
(45,950.00)
		
		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
		
เจ้าหนี้การค้า		
(3,761,608.55)
5,291,306.80
		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
6,009,460.03
2,303,749.38
		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
364,145.26
(785,937.17)
		
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน		
109,271,739.45
60,766,428.42
		
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย		
(683,624.58)
(974,542.24)
		
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		
(3,481,722.05)
(6,364,383.06)
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำ�เนินงาน		
105,106,392.82
53,427,503.12
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 		
		 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร		
		 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร		
		 เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 		
		 เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
		 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง		
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง		
		 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน		
เงินสดจ่ายเงินปันผล		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552

บาท 		

2551

(89,366,678.83)
149,532.71
(12,428,787.86)
(1,003,261.60)
(102,649,195.58)

0.00
1,078,032.21
(11,695,608.99)
(5,109,858.00)
(15,727,434.78)

0.00
(5,000,000.00)
(4,739,880.86)
(3,140,682.99)
75,970,571.40
(67,610,000.00)
(4,519,992.45)
(2,062,795.21)
13,513,087.10
11,450,291.89

(4,140,537.27)
5,000,000.00
(2,134,114.80)
(3,198,627.52)
20,000,000.00
(44,050,000.00)
(28,523,279.59)
9,176,788.75
4,336,298.35
13,513,087.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป
		 1.1 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647 และ
			 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ทะเบียนเลขที่
			 0107550000220 และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
			 2552
		 1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมือง
			 ระยอง จังหวัดระยอง และสำ�นักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองชาก อำ�เภอบ้านบึง จังหวัด
			 ชลบุรี
		 1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อความ
			 ปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอนํ้า ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้าง
			 เหล็กที่มีความสำ�คัญต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งลำ�เลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้าน
			 พลังงานปิโตรเคมี และก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกำ�หนดของกฎหมาย
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีแ้ สดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรือ่ ง
กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินปี 2552 และได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 และตามข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3.การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้แทน
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนิน
		 งานที่ยกเลิก (เดิมเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54)
		 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกสิทธิการเช่า
		 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงิน ระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกสิทธิการเช่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
						
วันที่มีผลบังคับใช้
		 ฉบับที่ 20 การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
1 มกราคม 2555
		
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
1 มกราคม 2554
		
ที่เกี่ยวข้องกัน
		 ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1 มกราคม 2554
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดัง
กล่าวซึ่งยังไม่สามารถ สรุปได้ในขณะนี้
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 4.1.1 บริษัทฯ รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
		 4.1.2 รายได้หลักของบริษทั ฯ ซึง่ ได้มาจากการเรียกเก็บเงินตามสัญญาจ้างทีก่ ำ�หนดมูลค่างานตามระยะเวลาหรือตาม
ลักษณะงานทีท่ ำ� โดยบริษทั ฯ เรียกเก็บเงินเป็นรายวันถึงรายเดือน บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ดงั กล่าวตามระยะเวลาหรือปริมาณงาน
ทีท่ �ำ เสร็จตามทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญาจ้าง สำ�หรับสัญญาจ้างระยะยาวขนาดใหญ่ บริษทั ฯ บันทึกรายได้ตามวิธเี ปอร์เซ็นต์งานทีท่ �ำ
เสร็จ ซึ่งวิธีนี้บริษัทฯ บันทึกประมาณการรายได้บนเกณฑ์ของอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันต่อประมาณการต้นทุน
ทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประมาณการต้นทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบและค่าแรงงาน ประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน การวางแผนงานและองค์ประกอบภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานตามสัญญาจ้างและประมาณการต้นทุนจนงานเสร็จ ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ บริษัทฯ ได้มี
การสอบทานประมาณการเกี่ยวกับสัญญาจ้างโดยสมํ่าเสมอ เมื่อพบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น
จะสูงกว่ารายได้ตามสัญญาจ้าง บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายและสะท้อนให้เห็นทันที
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึง่ กำ�หนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือนนับจากวันฝาก และไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม กำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
4.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ
ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีต ควบคู่กับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละของลูกหนี้ นอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ข้างต้น ดังนี้
Annual Report 2552 / 59

						 อายุลูกหนี้เกินกำ�หนดชำ�ระ
อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (%)
				 มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน		
10
				 มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน		
30
				 มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน		
50
				 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป		
100
4.5		 สินค้าคงเหลือ
			 บริษทั ฯ แสดงวัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
			 จะต�่ำกว่า
4.6		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 4.6.1 บริษัทฯ แสดงที่ดินด้วยราคาทุนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง
						 และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี)
			 4.6.2 บริษัทฯ ตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
						 สินทรัพย์ดังนี้
								
จำ�นวนปี
				 อาคาร			
20
		 ส่วนปรับปรุงอาคาร		
5
		 เครื่องมือและอุปกรณ์		
5
		 เครื่องใช้สำ�นักงาน			
3, 5
		 เครื่องตกแต่งติดตั้งสำ�นักงาน		
5
		 งานระบบสาธารณูปโภค		
5
		 ยานพาหนะ			
5
				
			 ยกเว้นเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างที่ได้มาช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และที่ได้มาหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ (อายุ 5 ปี) สำ�หรับเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างบาง
ส่วน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างดังกล่าวมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และลักษณะงานของบริษัทฯ ที่ต้องนำ�เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
ออกไปใช้ในการปฏิบตั งิ านตามสถานทีต่ า่ งๆ ของลูกค้า โอกาสทีเ่ ครือ่ งมือและอุปกรณ์ชา่ งดังกล่าวจะล้าสมัยและเกิดความเสีย
หายเนื่องจากใช้ปฏิบัติงานจึงมีความเป็นไปได้สูง
			 ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา สำ�หรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
4.7		 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ ได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่
การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษทั ฯ จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนและจะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไป หรือยังคงมีอยูแ่ ต่เป็นไปในทาง
ที่ลดลง
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4.8		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันนั้น
กำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานแล้ว
4.9		 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบดุล ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู้และการ
วัดมูลค่าสำ�หรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
บริษัทฯ บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 4.11.1 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน
					 บริษัทจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำ�หนดการจ่ายสมทบ
ไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษทั และได้รบั การบริหารโดย ผูจ้ ดั การกองทุน
ภายนอก กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
		 4.11.2 สำ�รองเงินบำ�เหน็จ
					 ข้อผูกพันตามนโยบายการจ่ายเงินบำ�เหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ ซึ่งเงินผลประโยชน์ที่จะให้แก่
พนักงานเมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกำ�หนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบเกษียณอายุ
4.12 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิทางภาษีตามที่กำ�หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.13 ประมาณการทางบัญชี
			 การจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและ
การตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนเงินที่ประมาณไว้
4.14 ประมาณการหนี้สิน
			 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันและจำ�นวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำ�ระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับ
รู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำ�นวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.15 กำ�ไรต่อหุ้น
			 กำ�ไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำ �ไรขาดทุนเป็นกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำ�นวณโดยการหารยอด
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิสำ�หรับปี ด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วในระหว่างงวด
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5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
		 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2552
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
		
รวม

บาท

158,947.00
32,000.00
11,259,344.89
11,450,291.89

2551
198,500.11
24,963.00
13,289,623.99
13,513,087.10

		 5.2 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
				 รายการไม่กระทบเงินสด
ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจำ�นวน 1.13 ล้านบาท โดยได้จ่ายชำ �ระเงินเริ่มแรก
จำ�นวน 0.28 ล้านบาท ส่วนที่เหลือแสดงไว้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจำ�นวน 3.40 ล้านบาท โดยได้จ่ายชำ�ระเงินเริ่มแรก
จำ�นวน 0.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือแสดงไว้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
6. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
2552
กองทุนเปิดเค - ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์
		
รวม

บาท

25,164,017.19
36,116,384.93
28,086,276.71
89,366,678.83

2551
0.00
0.00
0.00
0.00

		 กองทุนเปิดดังกล่าวลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ� เนื่องจากไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เอกชน
7. ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
2552
ลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุลูกหนี้
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ลูกหนี้ที่เกินกำ�หนดชำ�ระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
		
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
สุทธิ
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บาท

2551

29,647,228.70

26,711,433.38

18,640,958.69
1,482,766.28
5,720.00
25,500.00
12,890,267.30
62,692,440.97
(13,053,009.93)
49,639,431.04

29,523,664.44		
2,036,439.25
883,637.53 		
28,420.00
13,072,202.38 		
72,255,796.98
(13,555,147.57)
58,700,649.41

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

เครื่องใช้
สำ�นักงาน

เครื่อตกแต่ง
ติดตั้ง
สำ�นักงาน

งานระบบ
สาธารณูปโภค

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ที่ดิน

อาคาร

7,219,000.00

9,290,260.87

2,143,717.35 77,392,829.58

6,080,654.42

3,596,917.51

		 ซื้อเพิ่ม

0.00

0.00

164,363.00 14,535,147.74

2,150,122.74

338,135.59

0.00

1,245,916.54

163,201.05 18,596,886.66

จำ�หน่าย

0.00

0.00

0.00 (13,390,755.08) (1,804,916.92)

(884,428.95)

0.00

(277,228.97)

0.00 (16,357,329.92)

โอน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,219,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ยานพาหนะ

1,291,122.36 36,877,080.87

รวม

7,920.00 143,899,502.96

7,920.00

0.00

0.00

9,290,260.87

2,308,080.35 78,545,142.24

6,425,860.24

3,050,624.15

1,291,122.36 37,845,768.44

163,201.05 146,139,059.70

0.00

3,097,768.85

412,548.30 55,079,223.85

4,739,358.24

2,902,832.05

1,119,674.77 24,752,275.55

0.00 92,103,681.61

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

0.00

417,886.17

109,088.24 12,860,953.68

1,062,106.07

315,063.36

171,443.59

4,823,298.06

0.00 19,759,839.17

ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำ�หน่าย

0.00

0.00

0.00 (13,140,649.71) (1,745,138.30)

(844,133.76)

0.00

(268,425.24)

0.00 (15,998,347.01)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

0.00

3,515,655.02

521,636.54 54,799,527.82

4,056,326.01

2,373,761.65

1,291,118.36 29,307,148.37

0.00 95,865,173.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

7,219,000.00

6,192,492.02

1,731,169.05 22,313,605.73

1,341,296.18

694,085.46

171,447.59 12,124,805.32

7,920.00 51,795,821.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

7,219,000.00

5,774,605.85

1,786,443.81 23,745,614.42

2,369,534.23

676,862.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(7,920.00)

0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
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4.00

8,538,620.07

163,201.05 50,273,885.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีอุปกรณ์ราคาทุน จำ�นวนเงิน 36.36 ล้านบาท และ 34.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มียานพาหนะราคาทุน จำ�นวนเงิน 16.23 ล้านบาท และ 20.81 ล้านบาท ตามลำ�ดับ อยู่ในระหว่างการจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารราคาทุน จำ�นวนเงิน 18.82 ล้านบาทและ
18.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้จดจำ�นองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 4.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ MRR ต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 10) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออก
หนังสือคํ้าประกัน (หมายเหตุ 23)			
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
			
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ที่ได้มาช่วง
ราคาทุน			 สะสม
ราคาทุนสุทธิ
ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรง
		 - ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
3,168,864.03
(3,168,759.03)
105.00		
		 - ปี 2547 ถึงปีปัจจุบัน
32,372,334.01 (22,792,048.85)
9,580,285.16		
ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ					
		 - วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546
5,797,715.07
(5,797,641.07)
74.00
		 - ปี 2549 ถึงปีปัจจุบัน
37,206,229.13 (23,041,078.87)
14,165,150.26		
			 รวม
78,545,142.24 (54,799,527.82)
23,745,614.42
ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำ�นวนเงิน 12.86 ล้านบาท และ 12.39 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย
2552
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา
ทรัพย์สินรอการขาย
		 รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
สุทธิ

บาท

3,763,619.07 		
0.00 		
3,763,619.07 		
(3,622,564.07)		
0.00		
141,055.00 		

2551
4,077,614.07
371,522.18		
4,449,136.25		
(3,622,564.07)
(371,522.18)
455,050.00

10.		 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ ประกอบด้วย				
2552
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
			 สุทธิ

64 / Annual Report 2552

บาท
0.00		
0.00 		
0.00 		

2551
4,739,880.86		
(1,644,311.83)		
3,095,569.03

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี จ่าย
ชำ�ระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจ่ายทุกเดือน ๆ ละประมาณ 0.23 ล้านบาท เริ่มจ่ายเดือนกันยายน 2547 สิ้นสุด เดือนมีนาคม
2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยจดจำ�นองที่ดินและอาคารของบริษัท (หมายเหตุ 8) และกรรมการบริษัทบางท่าน โดยใน
ระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
11. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ ประกอบด้วย
1) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้
2552
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
				 สุทธิ

บาท

5,766,271.78		
(2,718,724.21)		
3,047,547.57		

2551
8,060,954.77 		
(2,947,063.89)		
5,113,890.88

2) จำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายสำ�หรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
2552
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
		 รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

บาท

3,054,554.98 		
3,085,439.02		
69,713.00		
6,209,707.00		
(443,435.22)		
5,766,271.78		

2551
3,454,727.28		
5,404,587.72		
0.00		
8,859,315.00 		
(798,360.23)		
8,060,954.77

12. ทุนเรือนหุ้น
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50
ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้
1. หุ้นสามัญจำ�นวน 20 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2.56 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
2. หุ้นสามัญจำ�นวน 30 ล้านหุ้น ให้นำ�เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จัดสรรให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้รับชำ�ระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1 แล้ว และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ทำ�ให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำ�นวน 100 ล้านบาท และมีทุนชำ�ระ
แล้ว จำ�นวน 70 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 มีมติให้นำ�หุ้นเพิ่มทุนตาม
ข้อ 2 เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป จำ�นวน 19 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท และจำ�นวน 1 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท โดยในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้รับชำ�ระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
ทั้งจำ�นวน ทำ�ให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำ�นวน 55.97 ล้านบาท และมีทุนชำ�ระแล้ว จำ�นวน 90 ล้านบาท
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13. สำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีไว้เป็นสำ�รองตามกฏหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสำ�รองตามกฎหมายนี้ไม่อาจนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
14. การจัดสรรกำ�ไรสะสม
สำ�หรับปี 2552
		 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 มีมติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำ�นวน 90 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 13.50 ล้านบาท โดยในระหว่าง
งวดบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วทั้งจำ�นวน
		 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2552 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 มีมติจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรปี
2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.773 บาท จำ�นวน 70 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 54.11 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วทั้งจำ�นวน
สำ�หรับปี 2551
		 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2551 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 มีมติจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไร
ปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.215 บาท จำ�นวน 70 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 15.05 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายชำ�ระแล้ว
ในระหว่างงวด
15. ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ น้นผลประโยชน์ทจี่ า่ ยให้แก่กรรมการบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จำ�กัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร
16. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะใน
ฐานะผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำ �นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์อันได้แก่ ผู้จัดการหรือ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารราย
ที่ 4 ทุกรายค่าตอบแทนผู้บริหารบางส่วนได้แสดงรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ
17. การคำ�นวณภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำ�นวณขึ้นในอัตราร้อยละ 20 จากกำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีสำ�หรับปี บวกกลับด้วยสำ�รอง
ค่าใช้จา่ ยและรายการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้ถอื เป็นรายจ่ายในการคำ�นวณภาษี ยกเว้นกำ�ไรในส่วนทีไ่ ด้รบั ยกเว้นจากการส่งเสริม
การลงทุน (หมายเหตุ 20)
18. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้
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18.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/รายการค้า

ลักษณะความสัมพันธ์

นโยบายการกำ�หนดราคา

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		 นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท
		 การคํ้าประกัน		
ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ
นางมณฑา ไชยะบาล
ญาติสนิทบุคคลที่เป็นกรรมการและ
ค่าเช่าสำ�นักงาน
ผู้ถือหุ้นบริษัท
ตามราคาที่ตกลงในสัญญา เดือนละ
				
8,500 บาท เริ่ม มิถุนายน 2551
บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด ผู้ถือหุ้นเป็นญาติสนิทกรรมการ					
ซื้ออุปกรณ์ช่างและซื้อสินค้า
และผู้ถือหุ้นบริษัท
ใกล้เคียงกับราคาตลาด
			 18.2
					

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
เจ้าหนี้การค้า
2552

		 บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด

บาท

220,420.00		

2551
48,685.00		

		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2552
		 ผู้ถือหุ้น

บาท
0.00		

2551
5,000,000.00		

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยออกตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ครบกำ�หนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ต่อปี วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายชำ�ระค่าซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ โดยในระหว่างงวด บริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
		 18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
2552

บาท

2551

		 ต้นทุนการให้บริการ - ค่าซื้อสินค้า
			 บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
2,249,000.00		
616,050.00		
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าเช่าสำ�นักงาน					
			 นางมณฑา ไชยะบาล
102,000.00		
59,500.00
Annual Report 2552 / 67

		 18.4 รายการซื้ออุปกรณ์กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
2552
		 อุปกรณ์ช่าง
			 บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด

บาท

373,500.00		

2551
792,000.00

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญ ประกอบด้วย
2552
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
วัสดุใช้ไป
ค่าจ้างผู้รับเหมา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำ�นักงาน
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษา
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บาท

111,263,044.08		
19,759,839.15 		
25,509,562.93 		
13,380,235.82 		
7,674,933.54		
5,038,674.92 		
1,753,511.28		
2,395,245.05 		
1,826,000.00		
13,707,391.59		

2551
94,717,652.96		
19,767,487.79
19,168,840.91
11,500,560.74
8,446,357.25
4,370,010.21
3,345,120.29
2,038,462.32
690,000.00
15,337,836.65

20. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
		 20.1 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
			
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ฉบับที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2550
			
และฉบับที่ 3วันที่ 4 สิงหาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษที่ส�ำคัญดังนี้
		 20.1.1 ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
		 20.1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม มีกำ�หนด
			
เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่าง
			
เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สามารถนำ�ผลขาดทุนประจำ�ปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้น
			
ภายหลังระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีภายในกำ�หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว
		 20.1.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จักได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำ�หรับเงินปันผลที่ได้รับจาก
			
บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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20.2

ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
ผลการดำ�เนินงานของบริษัท สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย : บาท)
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2552

2551

2552

2551

รวม
2552

2551

รายได้จากการให้บริการ 239,805,395.33 152,274,243.67 38,344,335.66 91,059,590.61 278,149,730.99 243,333,834.28
ต้นทุนการให้บริการ
(142,246,238.32) (80,312,283.53) (28,320,671.57) (64,982,885.45) (170,566,909.89) (145,295,168.98)
กำ�ไรขั้นต้น
97,559,157.01 71,961,960.14 10,023,664.09 26,076,705.16 107,582,821.10 98,038,665.30
รายได้อื่น
0.00
0.00 1,559,370.55 1,863,461.01 1,559,370.55 1,863,461.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (31,660,580.06) (23,681,099.26) (5,775,821.08) (14,577,688.91) (37,436,401.14) (38,258,788.17)
ต้นทุนทางการเงิน
(546,115.38) (599,952.32)
(90,873.80) (375,390.83) (636,989.18) (975,343.15)
ภาษีเงินได้
0.00
0.00 (1,058,653.61) (3,658,497.63) (1,058,653.61) (3,658,497.63)
กำ�ไรสุทธิ
65,352,461.57 47,680,908.56 4,657,686.15 9,328,588.80 70,010,147.72 57,009,497.36

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย และการให้บริการ
ตรวจสอบ ทดสอบและรับรองอืน่ สำ�หรับความปลอดภัยในการใช้งานของงานเชือ่ มโลหะ งานโลหะและอุปกรณ์ทสี่ �ำ คัญ และ
บริษัทฯ มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้จากการให้
บริการไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการรวม บริษัทฯ จึงไม่ได้นำ�เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
22. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
1) นโยบายการบัญชี
		 รายละเอียดนโยบายบัญชีที่ส�ำ คัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4.9
2) ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
		 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้าและเรียก
เก็บเงินตามส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
		 ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคต การเปลีย่ นแปลงดัง
กล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทั ฯ มีความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เนือ่ งจาก
มีเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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		 4) ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น
		 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
23. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันผลงานให้แก่
ลูกค้าบางรายของบริษัท และคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 รวมจำ�นวน
เงิน 3.71 ล้านบาท และ 3.80 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
24. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน
เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพชือ่ “กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพสวัสดิการ
พัฒนา” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้บริษัทจัดการ
กองทุนเป็นผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึง่ ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 3 ถึง 9 ของ
ค่าจ้างตามอายุการทำ�งานของพนักงาน และบริษทั ฯ จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุน ในอัตราเดียวกัน ส่วนทีพ่ นักงานจ่าย
สะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกนั้นๆ เสียชีวิต ทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด สำ�หรับปี 2552 และ 2551 บริษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็นจำ�นวนเงิน 2.29 ล้านบาท และ 2.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
และดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
26. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริษัทฯ ได้จัดประเภทบัญชีใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ปี 2552
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
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