ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2553

2554

2555

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้ำนบำท)
รายได้จากการให้บริการ

276.96

353.12

401.94

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

216.50

262.01

307.71

กาไรขั้นต้น

100.78

136.79

141.97

กาไรสุทธิ

60.44

93.21

94.69

266.24

342.77

397.91

34.09

57.48

58.61

232.15

285.29

339.30

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

36.39

38.74

35.32

อัตรากาไรสุทธิ (%)

21.82

26.40

23.56

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)

27.45

36.03

30.32

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

23.97

30.61

25.57

0.15

0.20

0.17

กาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)*

0.67

0.99

0.99

กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท)**

0.67

0.99

0.98

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

2.58

3.17

3.40

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)
ผลกำรดำเนินงำนต่อหุ้น

* จานวนหุ้นคานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
** คานวณจากทุนชาระแล้ว 99,000,000 หุ้น

สำรบัญ

สำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไป
พัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้
ปัจจัยควำมเสี่ยง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
กำรกำกับดูแลกิจกำร
กำรควบคุมภำยใน
รำยกำรระหว่ำงกัน
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
งบกำรเงิน

หน้ำ
1
2
4
5
8
9
11
14
23
30
31
33
38
41
43

วิสัยทัศน์
บริษทั มุ่งดาเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบความปลอดภัยสาธารณะ
และบริษทั ฯ จะดารงการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
และบุคลากรให้ได้รับรองความสามารถในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวสู่การเป็นผูน้ าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สารจากกรรมการบริษัท
เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดาเนินงาน อัน
ประกอบด้วย รายได้รวม เป็นจานวน 405.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา 13.58 % ซึ่งเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการได้ประมาณการเอาไว้ และมีกาไรสุทธิ รวม 94.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา 1.58 % อันเนื่องมาจากต้นทุนของบริษัทที่สูงขึ้น จากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนได้รับรางวัล ผลการดาเนินงานดีเด่นประจาปี 2011 จากงาน SET
Awards 2012 รวมทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 200 SMEs ที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Asia's 200 Best Under A Billion) จากนิตยสาร Forbes เป็นครั้งที่ 2 อีกด้วย
สาหรับในปี 2556 บริษัทฯ เน้นการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ใน
ระดับที่สูงขึ้น และมาตรฐานสากลอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการรักษา
พนักงานให้อยู่กับองค์กร โดยการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และบริษัทจะปรับปรุ งระบบข้อมูล
ขั้นตอนการทางานต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ท้ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าและ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่
สนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายบริหารด้วยดีมาตลอด และขอขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ ทุกๆ ท่ าน
ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ก่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

(นายนที บุญพราหมณ์)
ประธานกรรมการบริษทั

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ 3
ท่าน ซึ่งองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมยศ
เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร
สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพงษ์
ส่งแสง
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้
1. สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2555 ของบริษทั ฯ ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามข้อกาหนดและ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ด้านการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน
แล้วมีความเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยง
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งจากข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และจากการบริหารงานของบริษทั ให้ครอบคลุมกับ
สถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และการบริหารงานในยุคที่มี
การแข่งขันอย่างเสรีและไร้ขดี จากัดในเรื่องการสื่อสาร
5. ด้านการกากับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี การปฏิบัตงิ าน และการรายงานผลการ
ตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอเหมาะสม ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงและ
เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
6. การประเมินการปฏิบัตงิ านของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ แต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือนายวิสุทธิ์
เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ประจาปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 835,000 บาท
อนึ่ง ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการพิจารณา การเสนอความ
คิดเห็นและให้คาแนะนาในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือ อย่างดีจาก
ทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

( นายสมยศ เจียมจิรังกร )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

นำยนที บุญพรำหมณ์

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม

นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์

นำงมณีรัสมิ์ รัตคำม

นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร

กรรมกำร

นำยสมยศ เจียมจิรังกร

นำยทินทร สีดำสมบูรณ์

นำยสมพงษ์ ส่งแสง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
อิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไป
สถำนที่ตั้งบริษัท และ สำขำ
ชื่อบริษัท

บริษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

99 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 95.09 ล้านบาท
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Testing) และ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)
0107550000220
www.qualitechplc.com
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร 0-3869-2028

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซด์
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ที่ตั้งสำนักสำขำ

เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองชาก
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 6
โทรสาร 0-3829-7305

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสานักงานย่อยอีก 4 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. เลขที่ 302/4 ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
2. เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 9 ถนนบายพาสแหลมฉบัง ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร
4. เลขที่ 188/122 ถนนสุขุมวิท ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัท
ปี 2534
 เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งสานักงานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
 ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัตแิ ละคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผูท้ ดสอบและตรวจสอบ จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ปี 2535
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ามัน จากบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
1. โครงการ Fuel Pipeline Transportation / FPT Project ท่อขนาด 14” ความยาว 76 ก.ม. จากโรงกลั่น
น้ามันบางจากถึงบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง
2. โครงการ Thai Petroleum Pipeline / THAPP Project ท่อขนาด 18” ความยาว 86 ก.ม. จากคลังน้ามัน
อาเภอลาลูกกา ถึงคลังน้ามันจังหวัดสระบุรี
ปี 2536
 ผู้บริหารบริษทั ฯ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการและนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการ
ผู้จัดการ ได้รบั ใบรับรองจาก The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) เป็นผู้ชานาญการ
ด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย ระดับ 3 (Level III)
ปี 2537
 ผู้บริหารได้พิจารณาถึงลักษณะงาน ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าหลักที่เป็นพันธมิตร ว่าส่วนใหญ่มีสถาน
ประกอบการในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานและลดต้นทุนการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ มาจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคียง จึงจัดตั้งสานักงานย่อยที่อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
และย้ายพนักงานส่วนหนึ่งมาประจาการ
ปี 2538
 จัดตั้งสานักงานย่อยที่อาเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
 รับงานจากบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซ จังหวัดระยอง
ปี 2542
 บริษทั รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ก่อสร้างโดยบริษัท Saipem Asia Sdn Bhd.
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ปี 2543
 รับงานของบริษัท ยูโนแคล (ไทยแลนด์) จากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสารวจ
และผลิต จากัด) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ บนแท่งขุดเจาะ (Platform)
ในอ่าวไทย
ปี 2544
 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึง
ตัดสินใจย้ายสานักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่อาเภอบ้านบึง โดยสร้างอาคารสานักงานขยายจาก
สานักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทางานของพนักงาน
(ปัจจุบนั เป็นสานักงานสาขา)
 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 0031/44 จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบคุ คล
ปี 2545
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ ที่
กาหนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LPG ประเภทที่ 1 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท
ปี 2547
 งานบริการในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสร้างสานักงานสาขาที่อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซทรานส์ไทย-มาเลเชีย (Trans-Thailand-Malaysia Pipeline and Gas Separation Plant Project) ก่อสร้าง
โดยบริษัท Nacap Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd.
ปี 2548
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซเส้นที่สาม (Third Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดยบริษทั Nacap Asia Pacific (Thailand)
Co., Ltd.
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพิ่มในโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ก่อสร้างโดยบริษทั Nacap Asia
Pacific (Thailand) Co., Ltd.
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการวังน้อยแก่งคอย ก่อสร้างโดย CPP-TRC Joint Venture.
 รับงานจากบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและ
อุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี 2549
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิตบิ ุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้ง
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ปี 2550
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการสานักงานระยองพื้นทีเ่ พิ่มเป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปลี่ยน
สานักงานจังหวัดระยอง เป็นสานักงานใหญ่ของบริษทั และให้สานักงานบ้านบึงเป็นสานักงานสาขา
 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn Bhd.
(PAC) ในการให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ด้วยวิธี
Acoustic Emission
 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สาหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai
Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกล้า เป็นรายแรกใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
ปี 2551
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน ISO 9001:2000 จากบริษทั บูโร เวอริทัส (Bureau
Veritas Certification) ซึ่งเป็นบริษทั ที่ได้รบั การยอมรับและผ่านการรับรองด้านการตรวจสอบและตรวจ
ประเมินตามข้อกาหนดและมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันชั้นนาทัง้ ในและต่างประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2551
ปี 2552
 บริษทั ได้นาหุน้ สามัญเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
ปี 2553
 ในเดือนกันยายน บริษทั ได้เริ่มทาการก่อสร้าง อาคารสานักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น สานักงานระยอง เพือ่ รองรับ
การขยายตัวในการให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม สาหรับพนักงานและบุคคลภายนอก
 ปรับโครงสร้างองค์กร โดยเพิ่มหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
พัฒนาธุรกิจและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปี 2554
 ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จานวน 2 บริษทั คือ
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง มีทนุ จดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพือ่ ให้บริการงานวิศกรรมความ
ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2555
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซเส้นที่สี่ (Fourth Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดย บริษทั Punj Lloyd Limited
รายงานประจาปี 2555 /
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ภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจ
บริษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party
engineering service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระให้กับ
องค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการ
ทางวิศวกรรมของบริษทั ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธีการค้นหารอยบกพร่องหรือ
ความผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไม่ทาให้เกิดความเสียหายขึน้ กับชิน้ งานนั้นๆ
2. กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการที่ต่อเนือ่ งหรือต่อ
ยอดจากการทดสอบโดยไม่ทาลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทาลายในการ
ตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมี
การให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนัน้ ๆมีสภาพเหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสาหรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อน้า และแทงค์ตดิ ตรึง เป็นต้น
บริษทั ฯ ให้บริการกับลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิต
และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น
หม้อน้า เครน ถัง LPG ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น
ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ทาลาย และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มี
ความแตกต่างกันคือ ลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทาลาย ประมาณร้อยละ 90 จัดอยู่ในกลุ่มผู้รบั เหมาโครงการ ซึ่ง
บริษทั ฯ จะให้บริการรับเหมาช่วงสาหรับงาน NDT อีกทอดหนึง่ ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุ่มลูกค้า
หลักประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจาปี และการตรวจสอบเพื่อ
การรับรองตามกฎหมาย

โครงสร้ำงรำยได้
ลักษณะงำน

ปี 2553

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2555

ปี 2554

มูลค่ำ

ร้อยละ

มูลค่ำ

ร้อยละ

มูลค่ำ

ร้อยละ

การทดสอบโดยไม่ทาลาย

135.68

48.67

177.94

49.78

221.66

54.60

การตรวจสอบและรับรอง

141.28

50.68

175.19

49.02

180.28

44.41

1.82

0.65

4.29

1.20

0.99

278.78

100.00

357.42

100.00

4.04
405.97

รายได้อื่นๆ
รวมรำยได้

100.00
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงในกำรเรียกชำระเงินจำกผู้รับเหมำ
ลูกค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron,
ESSO โดยบริษทั มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 50% ซึ่งไม่มีปญ
ั หาการชาระเงิน อาจมีปญ
ั หาความล่าช้าจากระบบการ
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบ้าง ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รบั เหมาก่อสร้าง (Contractor) ที่บริษทั ฯ มีรายได้จาก
กลุ่มนี้ประมาณกว่า 40% ซึ่งปกติโครงการที่มขี นาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลั่นน้ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการ
จะว่าจ้างผู้รบั เหมารายใหญ่หรือผูร้ ับเหมาหลักเป็นผู้ดาเนินโครงการ
โดยบริษัทควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษทั หนึง่ ที่
ผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รบั เหมาหลักไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้สาเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับชาระจากเจ้าของโครงการล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ
ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตไว้โดยการพิจารณาการให้
เครดิตลูกค้าด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงาน
โครงการทีจ่ ะดาเนินการ รวมทั้งพิจารณาประวัติการชาระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ทเี่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษทั ฯ จะพิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส หากมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดชาระหนี้ บริษทั อาจขอให้ผู้รับเหมา
จัดทาหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง หรือบริษทั ฯ อาจงดการให้บริการชั่วคราว
จนกระทั่งมูลหนี้เก่าได้รับการชาระ หรือดาเนินการวิธีอื่นๆแล้วแต่ความเหมาะสม
2. ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นงานให้บริการต้องใช้ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านในงานตรวจสอบและงานวิศวกรรม
บริการ จึงจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นยา เนื่องจากว่า
หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนามาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร
หรือมีบคุ ลากรที่มีความสามารถที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ได้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกาหนดแผนให้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน ทาการฝึกอบรม
ในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการ
ทางาน เป็นต้น บริษทั ฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานทีเ่ ข้มงวดเพื่อให้ได้บคุ ลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทาให้
บุคลากรทีเ่ ข้าใหม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปได้อย่างสมดุล ปัจจุบันบริษทั ฯ มี
บุคลากรทีเ่ พียงพอสาหรับการให้บริการ และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่า
กว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็น
สวัสดิการให้กับพนักงาน ให้ทนุ การศึกษาในสายงานเกี่ยวข้อง และอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะ
สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้
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3. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับรองผลงำน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย
จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อม
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สาหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
รายงานความสมบูรณ์หรือจุดบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงทีเ่ กิดขึน้ มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรอง
ว่าชิ้นงานที่ตรวจสอบนัน้ ยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่ ดังนั้นบริษทั ฯ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อภาระ
ในการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม สาหรับการให้บริการตรวจสอบและ
รับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใช้งานของชิ้นงานที่ตรวจสอบโดยการอ้างอิงจากผลการทดสอบโดยไม่ทาลาย
ทาให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ชิ้นงานที่บริษัทฯ
ให้การรับรองเกิดความเสียหายโดยมีหลักฐานว่าบริษัทฯ
มีการ
ประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบสาหรับความเสียหายดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้จัดทาประกันภัยบุคคลที่ 3 สาหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ การ
ให้บริการตรวจสอบและการรับรองแต่ละรายการนั้น บริษัทฯ มีบคุ ลากรที่เชี่ยวชาญดาเนินการด้วยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายอย่างสม่าเสมอในด้าน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษทั ฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียน
จากลูกค้าแต่อย่างใด ทาให้บริษทั ฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากการรับรองผลงานดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได้
4. ควำมเสี่ยงจำกคู่แข่งขันต่ำงประเทศจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำและบริกำรทำงวิศวกรรม
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการให้บริการทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้คู่แข่งขันทีเ่ ป็น
บริษทั ข้ามชาติเข้ามานาเสนอบริการตรวจสอบโดยไม่ทาลายให้กบั บริษัทในประเทศไทยมากขึน้
โดยส่วนใหญ่แล้ว
บริษทั ข้ามชาติเหล่านี้ จะให้บริการทางด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่าบริการที่สูงกว่า
บริษทั สัญชาติไทย ผู้บริหารมีความเห็นว่าการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติจะให้ประโยชน์ในแง่ของการทาให้เทคโนโลยี
Advanced NDT เป็นที่รู้จักและใช้งานแพร่หลายมากกว่าปัจจุบนั ดังนัน้ บริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการเป็นพันธมิตรกับ
บริษทั ข้ามชาติที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้าน Advanced NDT เพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ เป็นที่รจู้ ัก
และเรียนรู้เทคโนโลยีดงั กล่าวจากพันธมิตร เพื่อการเตรียมตัวสาหรับการแข่งขันทีจ่ ะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
เป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วจานวน 95.09 ล้านบาท คิดเป็นหุน้ สามัญจานวน 95.09 ล้านหุ้น
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ลำดับ

ณ 31 ธันวำคม 2555
จำนวน (หุน้ )
ร้อยละ

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

1

กลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม1

22,211,260

23.36

2

กลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2

19,124,135

20.11

3

นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช

8,791,240

9.25

4

กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์3

7,495,155

7.88

5

กลุ่มเขมวิลาส4

7,350,000

7.73

6

นางสาววิมล แซ่เตียว

3,675,000

3.86

7

นายธวัชชัย ลิปิธร

3,307,020

3.48

8

นายฮารกิชิน ทันวานี

2,150,000

2.26

9

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,680,000

1.77

10

บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

1,569,785

1.65

รวมผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรก

77,353,595

81.35

รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด

95,089,535

100.00

หมำยเหตุ :
1

ผู้ถือหุน้ ในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นางสาวญาณกร รัตคาม
นายกฤติน รัตคาม
นางสาวปรานี รัตคาม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
รวม

จำนวน (หุ้น)
13,290,000
4,410,000
4,410,000
65,350
35,910
22,211,260

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
13.98
4.64
4.64
0.07
0.04
23.36
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2

ผู้ถือหุน้ ในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นายสมชาติ ลัพธิกุลธรรม
นางน้อย ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมนชญา ลัพธิกุลธรรม
รวม

3

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
10.55
4.64
4.64
0.29
20.11

ผู้ถือหุน้ ในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์
รวม

4

จำนวน (หุน้ )
10,027,500
4,410,000
4,410,000
276,635
19,124,135

จำนวน (หุน้ )
5,395,155
2,100,000
7,495,155

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
5.67
2.21
7.88

จำนวน (หุน้ )
4,042,500
3,307,500
7,350,000

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
4.25
3.48
7.73

ผู้ถือหุน้ ในกลุ่มเขมวิลาส ประกอบด้วย
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
นางสาวประทุม เขมวิลาส
นางสาวบุญฑริก เขมวิลาส
รวม

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบคุ คล และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้นได้ หากบริษทั มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของ
บริษทั ต่อไป
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รำยละเอียดของคณะกรรมกำรบริษัท ในปี พ.ศ. 2555
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
โดยมี

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

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

วุฒิกำรศึกษำ

ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับ
บทบำทหน้ำที่และทักษะ
ของกำรเป็นกรรมกำร

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

DAP
DAP
DAP
DAP
DAP

ปริญญาโท

DCP

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท

DAP,DCP,ACP

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัท มีดังนี้
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริษัท
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากต าแหน่ งเป็ นสัดส่ วนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีถัดไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
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*นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ได้ลาออก จากการเป็นพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จากัด(มหาชน) โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษทั ฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรืออานาจนั้นๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุม กากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ก่อนการดาเนินการอันได้แก่
เรื่องทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษทั อื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือ
เข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมผู้ถือ
หุ้นทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่
บริษทั ทาขึน้ หรือถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษัทในเครือ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพงษ์ ส่งแสง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถ
ทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ทาหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงตาแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลือของกรรมการที่ลาออก
คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
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9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บั ญ ชี ภ ายนอกและผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและประจ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็น
และเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
9. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่
เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี
คณะกรรมกำรบริหำร
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้
ลำดับ
รำยชื่อ
1.
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2.
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม*
3.
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

*นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ได้ลาออก จากการเป็นพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จากัด(มหาชน) โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
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ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ฯ กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กาหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้ง
บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและอนุมัติ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในระหว่างที่ไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติหรือให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทาสัญญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกาหนดเงือ่ นไขใน
การเบิกถอนเงิน หรือทานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
(ห้าสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นาทรัพย์สินของบริษัทฯ จานอง จานา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้ว
หรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ
ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
12. เป็นคณะทีป่ รึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบัติการอื่นๆ
13. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
รายงานประจาปี 2555 /

18

14. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรืออานาจ
นั้นๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
15. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษทั หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทหรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดย
คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการ
บริษทั
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือพนักงานบริษทั มีอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอานาจให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
2. ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิ บัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัท รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อ
เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดาเนินงาน เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้าน
บาทถ้วน)
8. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทาสัญญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
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9. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
10. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือ
การพ้นจากการเป็นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
11. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทางานภายในองค์กร
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
13. มีอานาจในการกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จการ
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติไ ว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิ ก เพิ กถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการอาจมอบอ านาจให้พ นักงานบริ ษัทมีอานาจหน้าที่ใ นการปฏิบั ติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอานาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัทโดยสม่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

รายงานประจาปี 2555 /

20

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง
ค่ำเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
10,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าบาเหน็จกรรมการ ในจานวนเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมในปี 2555 โดยให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็นผู้กาหนดจานวนทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2555
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท
นายนที บุญพราหมณ์
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมยศ เจียมจิรงั กร
นายสมพงษ์ ส่งแสง
นายทินกร สีดาสมบูรณ์

คณะกรรมกำรบริษัท
(จำนวนครั้ง)
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
(จำนวนครั้ง)
4/4
4/4
4/4
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555
ลำดับ รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท
1
นายนที บุญพราหมณ์
2
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
3
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
4
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
5
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
6
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัฐ
7
นายสมยศ เจียมจิรงั กร
8
นายสมพงษ์ ส่งแสง
9
นายทินกร สีดาสมบูรณ์
รวม

ค่ำเบี้ยประชุม
60,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
96,000.00
80,000.00
80,000.00
516,000.00

ค่ำบำเหน็จ รวมค่ำตอบแทน
272,165.00
332,165.00
181,443.00
221,443.00
181,443.00
221,443.00
181,443.00
221,443.00
181,443.00
221,443.00
181,443.00
221,443.00
217,734.00
313,734.00
181,443.00
261,443.00
181,443.00
261,443.00
1,760,000.00
2,276,000.00

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 และ ปี 2555
ปี 2554
ปี 2555
ค่ำตอบแทน
จำนวน (รำย) จำนวนเงิน (บำท) จำนวน (รำย) จำนวนเงิน (บำท)
ค่าเบี้ยประชุม
9
516,000.00
9
516,000.00
ค่าบาเหน็จ
9
1,760,000.00
9
1,760,000.00
รวม
2,276,000.00
2,276,000.00
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตาแหน่งที่สูงกว่า รวม 9 คน ผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและ
โบนัสจากบริษัทฯ ในรอบปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,517,038.75 บาท
(2) ค่ำตอบแทนอื่น
บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสบทบกองทุนดังนี้
อำยุงำน
อัตรำเงินสะสม (ร้อยละ)
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี
3.00
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
6.00
ตั้งแต่ 10 ปีขนึ้ ไป
9.00
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การกากับดูแลกิจการ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบี ยน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกาหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ การบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือ
การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดาเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนี้
 บริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้
ถื อ หุ้ น รั บ ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม 7 วั น หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึง
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคาถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
คาถามในที่ประชุม
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้
 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้ งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 บริษัทฯ กาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผย
ต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนาข้อมูลไปเปิดเผยหรือนาไปใช้
เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่
ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
ซึ่งทางบริษัทจะรวบรวมพร้อมจัดทาข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน www.qualitechplc.com
เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มที่สาคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรู้ แ ละทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ อย่ า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
พนักงำน :
บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ในหน้าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
เคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ลูกค้ำ :
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษา
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์
ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
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คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดาเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การ
ชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทำงกำรค้ำ : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
สังคมส่วนรวม : บริ ษั ท ฯ จะไม่ กระท าการใดๆที่ จ ะส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝัง
จิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิ ดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
กำรร้องเรียนหรือแสดงควำมเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- เว็บไซด์ : http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ
2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
- สาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ
Intranet ของบริษัท
หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สาคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนั กถึงความรับผิ ดชอบต่ อรายงานทางการเงินที่มีข้ อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
การบันทึกข้อมูลทางบัญ ชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่
สาคั ญอย่ างเพี ยงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ แ ต่ งตั้ ง กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
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ในส่ วนของงานด้ านนั กลงทุ น สั ม พั นธ์ นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง หน่ วยงานด้ านนั กลงทุ น สั ม พั น ธ์ แต่ จ ะ
มอบหมายให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัด การฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่ในการ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
(1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
คณะกรรมการจานวน 9 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ทาหน้าที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3
คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทกาหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
เป็นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดาเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมี
อานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จากัด
(2) คณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ทาหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก
ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสัย ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกากับดู แลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เ ป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
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นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทาข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่ งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้ง
ภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสาคัญกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
ทุกรายการ รวมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กาหนด
ใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อื่นๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
1. การลงทุนทั่วไป บริ ษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จาก
บริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้ า /ผู้ขายที่บริษัทติดต่ อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการ
พักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การ
สร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือทาให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งาน
บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยาย
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นาเอาบริษัทฯ หรือตาแหน่งของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทาภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทาเช่นนั้นได้ด้วย
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การควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดาเนินงานที่
มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี และแต่งตั้งให้นางวิมล แซ่ฟุ่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ดารงตาแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3
เดือน
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็น โดยมีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือ น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ
เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่ำตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูง
ใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กาหนดให้มีความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละ
ราย
(6) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ ยวข้องใน
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
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กำรกำกับดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่ อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริษัทฯ จะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ไ ด้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะ
ทาให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทาการเป็นบุคลากรระดับคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทาผิด
เป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดนั้นๆ
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การควบคุมภายใน
1 ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการ
ประเมิ นแล้วคณะกรรมการมีความเห็น ว่า บริษัท มี ระบบควบคุ มภายในในเรื่องการทาธุ รกรรมกับผู้ถื อหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5
ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่
มีอานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาอันควร
ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทาการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในสาหรับปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสาคัญ
2 นโยบำยกำรดำเนินกำรตรวจสอบภำยใน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ เข้ าตรวจสอบกระบวนการปฏิ บัติ งานของบริ ษัท ให้ข้ อ สัง เกตและข้อ แนะน าเพื่อ การปรั บปรุง ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้ความสาคัญและดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่
เกิน 2 เดือนหลังจากได้รับคาแนะนา
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 มีดังนี้
บุคคล/นิติบุคคลที่อำจมี
ลักษณะและมูลค่ำของ
ควำมสัมพันธ์
ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล
ควำมขัดแย้ง
รำยกำร
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการและผู้ถือ นายสรรพัชญ์ทาการค้า
นายสรรพัชญ์ทาการค้าประกันในนามส่วนตัว
หุ้นบริษัท
ประกันสัญญาเช่าซื้อ
ให้กับบริษทั โดยมิได้รบั ค่าตอบแทนแต่อย่างใด
รถยนต์สาหรับดาเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัท ค้าประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทาให้
มียอดคงเหลือ
บริษทั ได้ประโยชน์เนื่องจากผูค้ ้าประกันมิได้คิด
ปี 2555 : 0.00 ล้านบาท
ค่าตอบแทนในการค้าประกันแต่อย่างใด
ปี 2554 : 0.55 ล้านบาท
คุณมณฑา ไชยะบาล
ญาติสนิทบุคคลที่ บริษทั เช่าอาคารพาณิชย์ 4 รายการนี้เป็นการเช่าพื้นที่สานักงานเพื่อความ
เป็นกรรมการและผู้ ชั้น เลขที่ 50 ซอย
สะดวกในการติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ
ถือหุ้นบริษัท
พัฒนาการ 57 โดยเช่า
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
เฉพาะชั้น 3 พื้นที่ใช้สอย
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรมที่
93.75 ตารางเมตร เพื่อใช้
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
เป็นที่ทางานของสานักงาน
ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ มิถุนายน
2551 ในอัตราค่าเช่าเดือน
ละ 8,500 บาทต่อเดือน
มียอดค่าเช่ารวม
ปี 2555 : 0.10 ล้านบาท
ปี 2554 : 0.10 ล้านบาท
บริษทั ควอลลีเทค
ผู้ถือหุ้นและ
ค่าจ้างงาน
เป็นรายการจ้างงาน โดยมูลค่าการจ้างงานเป็นราคา
เมียนมาร์ จากัด
กรรมการเป็น
ปี 2555 : 1.35 ล้านบาท
ที่เทียบเท่าการจ้างงานของบริษทั อื่นๆ
กรรมการและผู้ถือ ปี 2554 : 0.25 ล้านบาท
หุ้นบริษัท
มำตรกำรหรือขัน้ ตอนกำรอนุมัตกิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ในการเข้ า ท ารายการกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จะต้ อ งมี ก ารน าเสนอเรื่ อ งให้ กั บ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทาการพิจารณาและอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
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สาหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจาหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัท ฯ มี
นโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อ
รายการดังกล่าวทุก ไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความ
จาเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ

แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้ นี้บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใด
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษทั อาจให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ตำรำงสรุปงบกำรเงินบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2553 ถึง 2555
ผลกำรดำเนินงำน

2553
จำนวนเงิน

รำยได้รวม

หน่วย : พันบาท
2555

2554
ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

278,783.02 100.00

357,416.83 100.00

405,973.16 100.00

รายได้จากการให้บริการ

276,958.84 99.35

353,122.36 98.80

401,936.27 99.01

ต้นทุนการให้บริการ

176,175.08 63.19

216,329.86 60.53

259,964.00 64.03

กำไรขั้นต้น

100,783.76 36.38*

136,792.50 38.73*

141,972.27 35.32*

รายได้อื่น

1,824.18

0.65

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

102,607.94 36.81

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

30,588.15 10.97

4,294.47

1.20

141,086.97 39.47

4,036.89

0.99

146,009.16 35.97

33,976.08

9.51

37,000.21

9.11

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,880.79

0.67

2,094.02

0.59

2,276.43

0.56

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

7,587.21

2.72

9,294.90

2.60

8,327.98

2.05

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

40,056.15 14.37

45,365.00 12.69

47,604.62 11.73

กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้

62,551.79 22.44

95,721.97 26.78

98,575.56 24.28

ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

305.49

0.11

62,246.30 22.33
1,803.95

0.65

60,442.35 21.68

308.95

0.09

95,413.02 26.70
2,199.94

0.62

93,213.08 26.08

319.80

0.08

98,255.76 24.20
3,561.11

0.88

94,694.65 23.33

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.67

0.99

0.99

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)

0.67

0.99

0.98

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

2.58

3.17

3.40

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1.00

1.00

1.00

หมายเหตุ: * อัตราร้อยละของกาไรขั้นต้น คานวณจากมูลค่ากาไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2553 ถึง 2555
หน่วย : พันบาท
ฐำนะทำงกำรเงิน

ณ 31 ธันวำคม 2553

ณ 31 ธันวำคม 2554

ณ 31 ธันวำคม 2555

จำนวนเงิน ร้อยละ

จำนวนเงิน ร้อยละ

จำนวนเงิน ร้อยละ

19,367.55
72,409.42
61,374.42
29,552.15
5,847.49
188,551.03

7.27
27.20
23.05
11.10
2.20
70.82

16,253.93
91,625.69
70,896.19
59,816.12
5,919.01
244,510.94

4.74
26.73
20.68
17.45
1.73
71.33

21,987.98
104,035.99
83,011.94
63,146.77
5,150.75
277,333.43

5.53
26.15
20.86
15.87
1.29
69.70

10,054.87
60,857.09
6,675.72
101.35
77,689.03

3.78
22.86
2.51
0.04
29.18

3,000.00
5,028.31
79,252.01
6,002.06
4,059.54
915.05
98,256.97

0.88
1.47
23.12
1.75
1.18
0.27
28.67

9,500.00
106,733.53
4,057.87
290.42
120,581.82

2.39
26.82
1.02
0.07
30.30

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
มูลค่างานบริการที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บเงิน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพยสินถาวร
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

266,240.06 100.00

342,767.91 100.00

397,915.25 100.00
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2553 ถึง 2555
หน่วย : พันบาท
ณ 31 ธันวำคม 2553

ณ 31 ธันวำคม 2554

ณ 31 ธันวำคม 2555

จำนวนเงิน ร้อยละ

จำนวนเงิน ร้อยละ

จำนวนเงิน ร้อยละ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

24,551.61

9.22

45,237.82

13.20

42,461.57

10.67

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,332.81
26,884.42

0.88
10.10

2,053.86
47,291.68

0.60
13.80

2,379.77
324.91
45,166.25

0.60
0.08
2.45

1,431.31
5,772.91
7,204.22

0.54
2.17
2.71

3,294.00
6,893.26
10,187.26

0.96
2.01
2.97

4,558.16
8,888.17
13,446.33

1.15
2.23
3.38

34,088.64

12.80

57,478.94

16.77

58,612.58

14.73

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

100,000.00
90,000.00
55,970.57
10,000.00
76,180.85
232,151.42

37.56
33.80
21.02
3.76
28.61
87.20

100,000.00
90,000.00
55,970.57
10,000.00
128,804.98
179.32
284,954.87

29.17
26.26
16.33
2.92
37.58
0.05
83.13

99,000.00
95,089.54
59,344.27
699.47
10,000.00
172,153.36
337,286.63

24.88
23.90
14.91
0.18
2.51
43.26
84.76

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

232,151.42

87.20

334.10
285,288.97

0.10
83.23

2,016.04
339,302.67

0.51
85.27

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

266,240.06 100.00

ฐำนะทำงกำรเงิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

342,767.91 100.00

397,915.25 100.00
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2553 ถึง 2555
หน่วย: บาท
รำยกำร
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่างานบริการที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ค่าเสื่อมราคา
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย ตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมดำเนินงำน

2553

2554

2555

62,246,301.66

95,413,019.48

98,255,763.83

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

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

305,485.07

308,945.59

319,809.31

77,399,971.19

81,839,841.57 118,283,917.18

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

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

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

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

(1,399,025.91)
64,008,328.97

421,800.21

(3,294,740.22)

90,247,887.33 102,471,014.61
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2553 ถึง 2555
หน่วย: บาท
รำยกำร

2553

2554

2554

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย(เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

16,957,264.02 (14,070,723.30) (7,561,310.97)
(3,000,000.00) (6,500,000.00)
(10,054,874.17)
60,328.54
11,739.00
1,091,220.09
1,019,312.62
(28,731,050.02) (28,310,629.97) (39,311,816.71)
-

(6,002,055.00)

-

(21,816,921.17) (50,231,859.54) (52,353,815.06)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้น
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(2,774,148.32)
-

(2,874,794.57)
245,150.00

(2,592,684.38)
3,374,228.00
735,225.00

(31,500,000.00) (40,500,000.00) (45,899,927.00)
(34,274,148.32) (43,129,644.57) (44,383,158.38)
7,917,259.48

(3,113,616.78)

5,734,041.17

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม

11,450,291.89

19,367,551.37

16,253,934.59

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

19,367,551.37

16,253,934.59

21,987,975.76
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น รวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน
ผู้ บริ หารเป็น ผู้ รั บผิ ด ชอบในการจัด ท าและการน าเสนองบการเงิ นเหล่ า นี้ โ ดยถู กต้อ งตามที่ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ข้ า พเจ้า ปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ า น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ไ ด้ความเชื่อมั่นอย่า งสมเหตุสมผลว่างบการเงิ น
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ จริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
-2-
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ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
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