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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลานบาท)
รายไดจากการใหบริการ

401.94

397.00

500.89

ตนทุนและคาใชจาย

307.71

315.43

396.89

กําไรขั้นตน

141.97

131.69

163.94

กําไรสุทธิ

93.75

83.51

104.90

397.91

430.58

503.97

58.61

70.11

86.00

339.30

360.47

417.97

อัตรากําไรขั้นตน (%)

35.32

33.17

32.73

อัตรากําไรสุทธิ (%)

23.09

20.82

20.76

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (%)

30.02

23.87

26.95

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

25.31

20.16

22.45

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.19

0.20

0.22

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)*

0.99

0.87

1.08

กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (บาท)**

0.98

0.86

1.08

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

3.27

3.51

3.91

งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเงิน

ผลการดําเนินงานตอหุน

* จํานวนหุนคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
** คํานวณจากทุนชําระแลว
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วิสัยทัศน
บริษัท มุงดําเนินธุรกิจในดานวิศวกรรมความปลอดภัย ดวยการใหบริการที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัยสาธารณะ
และบริษัทฯ จะดํารงการพัฒนาศักยภาพขององคกร
และบุคลากรใหไดรับรองความสามารถในระดับสากลอยางตอเนื่อง
เพื่อกาวสูการเปนผูนาํ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน

ผูถือหุนทุกทาน

ป 2557 นับเปนอีกปหนึ่งที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทามกลางความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจโลกและการเมือง แตดวยความมุงมั่นในการดําเนินงาน ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยเติบโตกวาที่คาดการณไว
โดยมีปจจัยบวกเขามาสนับสนุนหลายดาน อาทิ ตลาดมีการเติบโตในสวนงานกอสรางทั้งการกอสรางอุปรณ Module
และท อขนส งกาซธรรมชาติ งานตรวจสอบในระหวางการหยุด ซอมบํารุง (Shut Down) อี กทั้งการที่บ ริษั ทฯ มุงเน น
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรไดรับการรับรองความสามารถในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ไดการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ฯลฯ สงผลใหการดําเนินงานของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย มีรายไดรวม เปนจํานวน 505.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 26.00% และมีกําไรสุทธิรวม 104.90
ลานบาท เพิ่มขึ้น 25.62% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ดํารงไวซึ่งกลยุทธการใหบริการที่มุงเนน ความถูกตองนาเชื่อถือของผลงาน (Reliability) ความปลอดภัย (Safety) และ
คุณภาพ (Quality) อีกทั้งบริษัทฯ ยังเขารวมโครงการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นรวมถึงความมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งเเวดลอมอยางตอเนื่องตอไป
สําหรับ ป 2558 บริษัทฯคาดการณ วาธุรกิจจะเติบ โตต อเนื่อง ถึงแมวาอาจไดรับผลกระทบจากราคาน้ํ ามั น ที่
ปรับตัวลดลงอยางมากสงผลใหงานดานการสํารวจและขุดเจาะทั่วโลกการลงทุนสรางเครื่องจักรอุปกรณในการผลิตเกิด
การชะลอตั ว และกลุมลู กคาสวนหนึ่ งมีแนวโนมที่ จะตัดงบประมาณดานการปฏิบั ติงานลง แตบริษั ทฯ มั่น ใจวางาน
บริการดานความปลอดภัยในกลุมลูกคาบางสวนจะยังตองเดินหนาตอไป
ผมในนามคณะกรรมการ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ที่ใหการสนับสนุนบริษัท ฯ ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานของบริษัท ฯ ทุก
ทาน ที่รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ หวังวาจะยังไดรับ เกียรติและความไววางใจเพื่ อเป น
แรงผลักดันในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป

(นายนที บุญพราหมณ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสรรพัชญ รัตคาม)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกทาน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษั ท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการบริษั ทที่เปน กรรมการ
อิสระ จํานวน 3 ทาน และกรรมการอิสระทั้ง 3 ทานมีคุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมยศ
เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร
สีดาสมบูรณ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย
จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ โดยหารือรวมกับ ผูบริหาร
ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวของ และสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2557 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานผลประกอบการของบริ ษัท ฯ สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปรวมกั บผูสอบบัญชี ผูบริห าร และผูเกี่ยวของ เพื่ อใหมั่น ใจวางบการเงิน มีความถูก ต อง และรายงาน
ทางการเงิน ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพี ยงพอ ครบถวน และเชื่อถื อได
และคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า งบการเงิน ของบริษั ท ฯ ได จั ด ทํ า ขึ้ น และมี ค วามถู ก ต อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได โปรงใส ตรวจสอบได และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน มีการเสนอแนะเพื่อชวยปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให มีป ระสิ ทธิภ าพและคล องตัวมากขึ้น ทั นตอ การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และการ
บริหารงานในยุคที่มีการแขงขันอยางเสรีและไรขีดจํากัดในเรื่องการสื่อสาร และดานการกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน
ไดสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมปจจัยเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฏหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใต
หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร และไดจัดทํานโยบายตอตานคอรรัปชั่นเปน
ลายลัก ษณ อั กษร ตลอดจนได ทํา การประเมิ น ตามแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับ มาตรการต อต านการคอรรัป ชั่ น ตาม
ขอกําหนดของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ วาเปนไปตามไปตามกฎหมาย ขอกําหนดของ
ตลาดหลั กทรัพยแ หงประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของกับธุ รกิจของบริษัทฯ แลวมี ความเห็ นวา บริษัท ฯ ได
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พรอมทั้งเปดเผย
ขอมูลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายและแนวทางการบริห ารความเสี่ ยง และความคืบ หนาของการ
บริหารความเสี่ยงในการดําเนินการ เพื่อลดหรือควบคุ มความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานตางๆ ของ
บริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯไดมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนตระหนักถึง
ความเสี่ยงและความรั บผิ ดชอบรวมกัน ระหว างผูบ ริห ารและพนั กงานเพื่ อจั ดการความเสี่ ยงที่ มี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อใหผลกระทบ
จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยูในระดับที่ยอมรับได
6. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ประจําป 2558
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา ซึ่งพอใจผลการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรูความสามารถ และมีประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
แตงตั้ ง นางวิไลรัตน โรจน นครินทร ผูส อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ มั่ งจิตร ผูสอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 8125 แห ง บริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยมีคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีไมเกินปละ 875,000 บาท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถืออยางสูง

( นายสมยศ เจียมจิรังกร )
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คณะกรรมการบริษัท

นายนที บุญพราหมณ

นายสมยศ เจียมจิรังกร

นายสรรพัชญ รัตคาม

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

นายสมชาญ ลัพธิกลุ ธรรม

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

นายทินกร สีดาสมบูรณ

นายสมชาย จองศิริเลิศ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขอมูลทั่วไป
สถานที่ตั้งบริษัท และ สาขา
ชื่อบริษัท

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

99 ลานบาท ทุนชําระแลว 98.13 ลานบาท
ใหบริการตรวจสอบและทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing) และ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)
0107550000220
www.qualitechplc.com

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เลขที่ 21/3 ถนนบานพลง ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร 0-3869-2028

ที่ตั้งสํานักสาขา (1)

เลขที่ 1/37 หมูที่ 1 ตําบลหนองชาก
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท 0-3829-7302 ถึง 4
โทรสาร 0-3829-7305

ที่ตั้งสํานักสาขา (2)

เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท 0-21169294
โทรสาร 0-27221132

นายทะเบียนหุนสามัญ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party
engineering service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและใหความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผูเชี่ยวชาญอิสระใหกับ
องคกรตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกคาตองการ การใหบริการ
ทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบดวย 2 สวน คือ
1. การทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใชกรรมวิธีการคนหารอยบกพรองหรือ
ความผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไมทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานนั้นๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เปนกระบวนการที่ตอเนื่องหรือตอ
ยอดจากการทดสอบโดยไมทําลาย โดยใชวิธีการทดสอบประเภทตางๆ รวมถึงการทดสอบโดยไมทําลายในการ
ตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพรอมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ซึ่งจะมี
การใหขอสรุปวาชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสําหรับการใชงานหรือไม การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสําหรับถังบรรจุกาซ LPG NGV ระบบทอ หมอน้ํา และแทงคติดตรึง เปนตน
บริษัทฯ ใหบริการกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทเปนกลุมธุรกิจที่อยูใน
อุตสาหกรรมพลังงาน เชน โรงผลิตไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี โรงแยกกาซ โรงบรรจุกาซ โรงงานผลิต
และติดตั้งอุปกรณเครื่องจักร รวมทั้งผูใชถัง เครื่องจักร อุปกรณที่ตองตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เชน
หมอน้ํา เครน ถัง LPG ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เปนตน
ทั้งนี้ ลูกคาของงานใหบริการการทดสอบโดยไมทําลาย และการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มี
ความแตกตางกันคือ ลูกคาที่ใชบริการทดสอบโดยไมทําลาย ประมาณรอยละ 90 จัดอยูในกลุมผูรับเหมาโครงการ ซึ่ง
บริษัทฯ จะใหบริการรับเหมาชวงสําหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง สวนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุมลูกคา
หลักประมาณรอยละ 70 เปนเจาของโครงการโดยตรง โดยเปนการตรวจสอบโรงงานประจําป และการตรวจสอบเพื่อ
การรับรองตามกฎหมาย
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โครงสรางการถือหุน
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โครงสรางรายได
ลักษณะงาน

ป 2555

หนวย: ลานบาท
ป 2557

ป 2556

มูลคา

รอยละ

มูลคา

รอยละ

มูลคา

รอยละ

การทดสอบโดยไมทําลาย

221.66

54.60

215.43

53.71

275.71

54.55

การตรวจสอบและรับรอง

180.28

44.10

181.57

45.26

225.18

44.55

4.03

0.99

4.13

1.03

4.53

0.90

405.97

100.00

401.13

100.00

505.42

100.00

รายไดอื่นๆ
รวมรายได
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ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการเรียกชําระเงินจากผูรับเหมา
ลูกคาของบริษั ทฯ สวนใหญแบ งเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูเป นเจาของโรงงาน (User) เชน ปตท, Chevron,
ESSO โดยบริษัทมีรายไดจากกลุมนี้ประมาณกวา 50% ซึ่งไมมีปญหาการชําระเงิน อาจมีปญหาความลาชาจากระบบการ
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบาง สวนลูกคากลุมที่ 2 เปนผูรับเหมากอสราง (Contractor) ที่ บริษัทฯ มีรายไดจาก
กลุมนี้ประมาณกวา 40% ซึ่งปกติโครงการที่มีขนาดใหญ เชน การสรางโรงกลั่นน้ํามัน การวางทอกาซ เจาของโครงการ
จะวาจางผู รับเหมารายใหญ ห รือผูรั บเหมาหลัก เป นผูดํ าเนิ นโครงการ โดยบริษัท ควอลลี เทคฯ จะเปน บริษั ทหนึ่งที่
ผูรับเหมาชวงในสวนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผูรับเหมาหลักไมสามารถดําเนิ น
โครงการไดสําเร็จ บริษัทฯ อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินไดหรือไดรับชําระจากเจาของโครงการลาชาจนสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
การปองกันและลดความเสี่ยง
บริษั ทฯ ไดวางแนวทางการปอ งกันความเสี่ยงในการผิด นัดชํ าระหนี้ ในอนาคตไวโดยการพิจารณาการให
เครดิตลูกคาดวยความระมัดระวัง ดวยวิธีการวิเคราะหฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนตอขนาดงาน
โครงการที่ จะดําเนิน การ รวมทั้งพิ จารณาประวัติการชํ าระหนี้ โดยการสอบถามข อมูล จากผูที่ เกี่ ยวของ นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดพิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส กรณีมีขอบงชี้ของการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทไดดําเนิ นการขอให
ผูรับเหมาจัดทําหนังสือโอนสิทธิเรียกรองจากผูรับเหมาไปยังเจาของโครงการโดยตรง หรืองดการใหบริการกั บลูกคา
รายนั้นชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เกาไดรับการชําระ
2. ความเสี่ยงดานบุคลากร
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานใหบริการ ซึ่งเปนธุรกิจที่ใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงานตรวจสอบ
และงานวิศวกรรมบริการ จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลไดอยาง
แมนยํา เนื่องจากวา หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กนอยอาจนํามาซึ่งความเสียหายตอทั้งชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งหากบริษัท
ฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่มีความสามารถที่ไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ได
การปองกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ให ความสํ าคั ญกับการพัฒนาบุคลากรเปน อันดับแรก โดยมีน โยบายส งเสริมการพัฒนาความรูของ
บุคลากรดวยการสงไปอบรมทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งกําหนดแผนใหหนวยงานฝกอบรมภายใน ทําการฝกอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทดสอบโดยไมทําลาย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความปลอดภัย ในการ
ทํางาน เปนตน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เขมงวดเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอความ
นาเชื่ อถื อและภาพลั กษณ ของบริษั ท ฯ อย างไรก็ตามบริษั ท ฯ สามารถจั ดหาและพัฒนาบุ ค ลากรอยางต อเนื่ องทํ าให
บุคลากรที่เขาใหมมีความรูความสามารถเพียงพอที่ จะทดแทนบุค ลากรที่ล าออกไปไดอยางสมดุล ปจจุบัน บริษัทฯ มี
บุคลากรที่เพียงพอสําหรับการใหบริการ และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการใหคาตอบแทนในอัตราที่ไมต่ํา
กวาคาเฉลี่ยของคาตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปน
สวัสดิการใหกับพนักงาน ใหทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวของ และอื่นๆ บริษัทฯ คาดวานโยบายดังกลาวขางตนจะ
สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไวได
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3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การให บริก ารดานการทดสอบโดยไมทํ าลาย จะมีก ารรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพรอ ม
หลัก ฐานหรือขอ มูลประกอบ เชน ฟ ลมเอ็ก ซเรย สํ าหรับ การตรวจสอบโดยวิ ธีถายภาพดวยรั งสี เป นตน ซึ่ งเป นการ
รายงานความสมบูรณหรือจุดบกพรองของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น มิไดเปนการรับประกันหรือรับรอง
วาชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยูในสภาพที่เหมาะสมสําหรับการใชงานหรือไม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีความเสี่ยงตอภาระ
ในการรับประกันตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานในอนาคต อยางไรก็ตาม สําหรับการใหบริการตรวจสอบและ
รับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใชงานของชิ้นงานที่ตรวจสอบโดยการอางอิงจากผลการทดสอบโดยไมทําลาย
ทํ า ให เกิ ด ความเสี่ ย งในกรณี ที่ ชิ้น งานที่ บ ริ ษั ท ฯ ให ก ารรั บ รองเกิ ด ความเสี ย หายโดยมี ห ลั ก ฐานว าบริ ษั ท ฯ มี ก าร
ประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายดังกลาว
การปองกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดทําประกันภัยบุคคลที่ 3 สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ลานบาท นอกจากนี้ การ
ใหบริการตรวจสอบและการรับรองแตละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดําเนินการดวยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทุกรายอยางสม่ําเสมอในดาน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการใหบริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยไดรับการรองเรียน
จากลูกคาแตอยางใด ทําใหบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาความเสี่ยงจากการรั บรองผลงานดังกลาว เปนความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได อยางไรก็ตามในอดีตที่ผานมาบริษัทไมเคยประเมินผลผิดพลาด ทําใหบริษัทยังไมเคยตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายจากการรับรองผลงาน
4. ความเสี่ยงจากคูแขงขันตางประเทศจากการเปดเสรีทางการคาและบริการทางวิศวกรรม
นโยบายการเปดเสรีทางการคาซึ่งรวมถึงการเปดเสรีการใหบริการทางวิศวกรรม เปดโอกาสใหคูแขงขันที่เปน
บริษัทขามชาติเขามานําเสนอบริการทดสอบโดยไมทําลายใหกับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยสวนใหญแลว บริษัท
ขามชาติเหลานี้ จะใหบริการทางดานการทดสอบโดยไมทําลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีคาบริการที่สูงกวาบริษัท
สั ญชาติ ไทย ผู บ ริ ห ารมี ค วามเห็ น ว าการเข ามาของบริ ษั ท ข า มชาติ จ ะให ป ระโยชน ในแง ข องการทํ าให เทคโนโลยี
Advanced NDT เปนที่รูจักและใชงานแพรหลายมากกวาปจจุบัน
การปองกันและลดความเสี่ยง
บริษัท ฯ ไดปรับตัวโดยการเปนพันธมิตรกับบริษัทขามชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน Advanced NDT เพื่ อ
ให บริการลูกคารวมกัน ซึ่งจะทําให บริษัทฯ เปนที่ รูจักและเรียนรูเทคโนโลยีดังกลาวจากพันธมิตร เพื่ อการเตรียมตั ว
สําหรับการแขงขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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โครงสรางผูถ ือหุนและการจัดการ
หลักทรัพยของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 99 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 99 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดย
เปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 98.13 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 98.13 ลานหุน
โครงสรางผูถือหุน
ลําดับ

ณ 31 ธันวาคม 2557
จํานวน (หุน)
รอยละ

รายชื่อผูถือหุน

1

กลุมนายสรรพัชญ รัตคาม1

22,305,560

22.73

2

กลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2

19,098,335

19.46

3

กลุมนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก3

7,398,815

7.54

4

กลุมนายธวัชชัย ลิปธร4

6,910,620

7.05

5

กลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร5

5,707,255

5.81

6

RBC INVERTOR SERVICES TRUST

5,648,100

5.76

7

นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศมเดช

5,548,640

5.65

8

MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

4,654,100

4.74

9

นางสาววิมล แซเตียว

3,675,000

3.75

10

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,680,000

1.71

รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก

82,626,425

84.20

รวมจํานวนหุนทั้งหมด

98,127,390

100.00

หมายเหตุ :
1

ผูถือหุนในกลุมนายสรรพัชญ รัตคาม ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายสรรพัชญ รัตคาม
นางสาวญาณกร รัตคาม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางสาวปรานี รัตคาม
รวม

จํานวน (หุน)
17,840,000
4,410,000
35,910
19,650
22,305,560

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
18.18
4.49
0.04
0.02
22.73
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2

ผูถือหุนในกลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม
รวม

3

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

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
4.12
3.42
7.54

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

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
3.90
2.75
0.40
7.05

ผูถือหุนในกลุมนายธวัชชัย ลิปธร ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายธวัชชัย ลิปธร
นางนวลนภา ลิปธร
นางสาวกมลนันท ลิปธร
รวม

5

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
10.22
4.75
4.49
19.46

ผูถือหุนในกลุมนายสุธิสาร สิรจิ ันทรดิลก ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายสุธิสาร สิรจิ ันทรดิลก
นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก
รวม

4

จํานวน (หุน)
10,027,500
4,660,835
4,410,000
19,098,335

ผูถือหุนในกลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ประกอบดวย
รายชื่อผูถือหุน
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร
นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร
รวม

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

รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว
4.91
0.84
0.06
5.81

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่
กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของ
บริษัทตอไป
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โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ. 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
โดยมี

รายชื่อ

ตําแหนง

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการ
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมการ
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการ
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
กรรมการ
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
นายทินกร สีดาสมบูรณ
กรรมการตรวจสอบ
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม ทําหนาที่เปน เลขานุการบริษัท
นายนที บุญพราหมณ

วุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่และทักษะ
ของการเปนกรรมการ

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

DAP
DAP
DAP
DAP
DAP

ปริญญาโท

DCP

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท

DAP,DCP,ACP

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี้
1. นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการผูจัดการ
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการบริหาร
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามั ญ ประจํา ป ทุ กครั้ งให ก รรมการลาออกจากตํา แหน งเป น สั ดส ว นหนึ่ งในสามของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสัดสวนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก
สวนปถัดไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได
เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบ
อํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก
เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่
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บริษัททําขึ้น หรือถือหุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถ
ทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
โดยมี นางวิมล แซฟุง ทําหนาที่เปน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมี ว าระในการดํ ารงตํ าแหน ง 3 ป ในกรณี ที่ ก รรมการ
ตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ให กรรมการที่ ไดรับการแตงตั้ งแทนคงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลือของกรรมการที่ลาออก
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเป น กรรมการที่ มีสว นรวมในการบริห ารงาน พนั กงาน ลูก จาง ที่ ป รึก ษาที่ไ ดรับ เงิน เดื อ นประจํา ผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบ ริหาร ผู ถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ การ
เสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีค วามสัมพั น ธท างธุ รกิจ กับ บริษั ท ฯ บริ ษั ทใหญ บริษั ทย อย บริษั ท รว ม หรือนิ ติบุค คลที่ อาจมีค วาม
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริห าร ของผูที่มีความสั มพันธท างธุรกิ จกับบริษัท บริษั ท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษั ทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ลั ก ษณะที่ อ าจเป น การขั ด ขวางการใช วิ จ ารณญาณอย า งอิ ส ระของตน รวมทั้ งไม เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ
กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
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8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัท
ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริษั ท ร ว ม บริ ษั ท ย อ ยลํ าดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง และไม เป น
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษั ทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูก ตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกั บผูสอบ
บั ญ ชี ภ ายนอกและผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ทั้ งรายไตรมาสและประจํ า ป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน
และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติตามกฎหมายวา ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับ ดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป ดเผยไวในรายงานประจําป ของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่
เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
1.
นายสรรพัชญ รัตคาม
2.
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
3.
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้ง
บรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติหรือใหสัตยาบันในที่ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
(หาสิบลานบาทถวน)
5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
6. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน)
7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขใน
การเบิกถอนเงิน หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว
8. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
(หาสิบลานบาท) รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท)
9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัทฯ จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลว
หรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
10. อนุมัติใหซื้อและขายหนวยลงทุน กองทุนเปดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
11. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ
ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
12. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน
การปฏิบัติการอื่นๆ
13. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การเลิกจาง การโยกยาย
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การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร
14. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจ
นั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
15. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการ
บริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจดั การหรือพนักงานบริษัท มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป นผู รับมอบอํานาจของบริ ษัท ในการบริ หารกิ จการของบริษั ทฯ ให เป น ไปตามวัตถุป ระสงค ขอ บังคั บ
นโยบาย ระเบี ยบ ขอ กําหนด คํ าสั่ง มติ ที่ป ระชุ มผู ถือหุ น และ/หรือมติที่ ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
มอบอํานาจช วง และ/หรือการมอบหมายดั งกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจ และ/หรือ ให
เปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัท และสัญญาต าง ๆ ซึ่งเป นผลประโยชนตอกิจการของ
บริษัท รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติก ารใชจายเงิน ในการดําเนิน การซื้อตามปกติธุ รกิจของบริษัท เชน การจั ดซื้ อวัตถุ ดิบ การจั ดซื้ อ
เครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน เปนตน ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท (สิบลาน
บาทถวน)
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8. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาทถวน)
9. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
10. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือ
การพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร
11. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิ บัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
13. มีอํานาจในการกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับงานดังกลาวขางตนจนเสร็จการ
ทัง้ นี้ กรรมการผูจัดการจะอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ ื่น
ใดกับบริษัทไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผูถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มัติไว แล ว และเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด โดยคณะกรรมการบริษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ก รรมการผู จัด การอาจมอบอํ านาจให พ นั ก งานบริ ษัท มี อํ านาจหน าที่ ในการปฏิ บั ติงานต างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจหลักเกณฑที่กรรมการผู จัดการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย
การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ ริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัด เลือกบุคคลที่ จะไดรับการ
แต งตั้งเป น กรรมการ จะพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่ จะเข ารว มประชุมกั บ
คณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและ
วิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอ
ชื่อเปนรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือหุ นแตละคนจะใชสิ ทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบ ง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนน
เสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ป ระชุ มสามั ญผูถื อ หุ นประจํา ป 2557 เมื่อ วัน ที่ 9 เมษายน 2557 ได กําหนดคา ตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
คาเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
15,000 บาทตอครั้ง
กรรมการ
10,000 บาทตอครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000 บาทตอครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทตอครั้ง
คาบําเหน็จกรรมการ ในจํานวนเงินไมเกินรอยละ 0.5 ของรายไดรวมในป 2557 โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูกําหนดจํานวนทีจ่ ะจายใหแกกรรมการแตละคนตอไป

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการป 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนามคณะกรรมการบริษัท
นายนที บุญพราหมณ
นายสรรพัชญ รัตคาม
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายทินกร สีดาสมบูรณ
นายสมชาย จองศิริเลิศ

คณะกรรมการบริษัท
(จํานวนครั้ง)
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(จํานวนครั้ง)
4/4
4/4
4/4
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คาตอบแทนกรรมการป 2557
ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท
1
นายนที บุญพราหมณ
2
นายสรรพัชญ รัตคาม
3
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
4
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
5
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
6
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
7
นายสมยศ เจียมจิรังกร
8
นายทินกร สีดาสมบูรณ
9
นายสมชาย จองศิริเลิศ
รวม

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

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

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

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการป 2556 และ ป 2557
ป 2556
ป 2557
คาตอบแทน
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)
คาเบี้ยประชุม
10
516,000.00
9
613,000.00
คาบําเหน็จ
10
1,760,000.00
9
2,000,000.00
รวม
2,276,000.00
2,613,000.00
คาตอบแทนผูบริหาร
ผูบริ หารระดับ ผูจัด การฝ าย และตําแหน งที่สู งกวา รวม 8 คน ได รับ ผลประโยชน ตอบแทน คื อ เงิน เดื อนและ
โบนัสจากบริษัทฯ ในรอบป 2557 เปนเงินทั้งสิ้น 25,396,527.99 บาท
(2) คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดจัดตั้งใหมกี องทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้
อายุงาน
อัตราเงินสะสม (รอยละ)
ตั้งแต 1 ป ขึ้นไป แตไมถึง 5 ป
3.00
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป
6.00
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
9.00
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บุคลากร
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 509 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

หนวยงาน

จํานวนบุคลากร
ป 2556

ป 2557

1. ฝายบริหาร

16

16

2. ฝายปฏิบัติการ

419

443

3. ฝายสนับสนุน

49

50

484

509

รวม

คาตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เปนตัวเงิน สําหรับคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินกูยืมเพื่อพนักงาน
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม ตรวจสุขภาพประจําป เงินชวยเหลือตางๆ ชุดยูนิฟอรม รถรับสง
พนักงาน เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหการสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมภายในองคกร และภายนอกองคกร
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การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนั้ นคณะกรรมการบริษัท จึงไดมีน โยบายปฏิบั ติตามหลักการและขอ พึงปฏิ บัติที่ ดีสําหรับกรรมการบริ ษัท ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ ข อ พึ งปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices for Directors of Listed
Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางให
ปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โครงสราง บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ
และโปรงใส ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซื้อขายหรือ
การโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุม เพื่อใช
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การ
จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เปนตน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการคุมครองสิทธิของผูถือหุนและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
ในการใชสิทธิเรื่องตางๆที่ผูถือหุนควรไดรับ ดังนี้
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการคติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา
 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีขอมูลครบถวนสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของ
ผูถือหุน โดยเผยแพรขอมูลใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเว็บไซดบริษัท
 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ของบริษั ท เปน ผูดําเนิน การจัดสงหนังสือ เชิญประชุมพรอ มรายละเอียดขอ มูลประกอบวาระการประชุ ม
ครบถวน สงแกผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน และเผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุ น พร อมรายละเอี ย ดประกอบในเว็ บ ไซด ของบริษั ท ลว งหน าก อ นจั ด ส งหนั งสื อ นั ด ประชุ ม พร อมทั้ ง
ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพตอเนื่องเปนเวลา 3 วันติดตอกัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ลวงหนา
 บริ ษั ท ฯ อํ านวยความสะดวกให แก ผู ถือ หุ น ที่ มีความประสงค จะรับ รายงานประจําป ใ นแบบรูป เล ม ให
สามารถติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัท
ฯ ไดจัดสงใหทางไปรษณียในทันทีที่ผูถือหุนรองขอพรอมทั้งจัดเตรียมไวในวันประชุมผูถือหุนดวย

รายงานประจําป 2557 / 24

 ในการประชุมผูถือหุน แตละครั้ง ประธานที่ ประชุมจะชี้แจงเกี่ ยวกับกฎเกณฑที่ใช ในการประชุม รวมถึ ง
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม
 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได
 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิ บัติตอ ผูถือหุน ทุกรายอยางเท าเทียมและเป นธรรม ทั้งผูถือ หุนที่ เปน ผูบริห าร ผูถือหุ นที่ไม เป น
ผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอัน
สมควร
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการตั้งและถอดถอนกรรมการ
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปนผล
 คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระ
สําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผย
ตอหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใช
เพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในหัวขอ
การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 กรรมการและผูบริหารที่เปนผูถือหุนจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อใหที่
ประชุมผูถือหุนสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพรอมจัดทําขอมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพรไวใน www.qualitechplc.com
เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/หนังสือเชิญประชุม เปนการลวงหนา 30 วัน กอนวันประชุม
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละ
กลุมที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :
บริ ษั ท ฯ มุ ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความรู แ ละทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ อย า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและราย
ยอ ย เพื่ อ ประโยชน สู งสุด ของผูถื อ หุ น โดยรวม รวมทั้ งเป ด เผยข อ มูล อยางสม่ํา เสมอ และ
ครบถวนตามความเปนจริง
พนักงาน :
บริษัทฯ จะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานให
มีความปลอดภัยตอชี วิตและทรัพ ยสิน ใหความสําคัญต อการพัฒนาศักยภาพของพนั กงาน
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยาง
เครงครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ในหนาที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความ
เคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ลูกคา :
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษา
ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน
ใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและเจาหนี้ : บริ ษั ท ฯ จะไม ดํา เนิ น การที่ ทุ จ ริ ตในการค ากั บ คู ค าและเจ าหนี้ และมุ งมั่ น ที่ จะปฏิ บั ติตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การ
ชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้
เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
คูแขงทางการคา : บริษั ทฯ จะประพฤติป ฏิบัติภายใตก รอบกติกาของการแขงขัน ที่ดี ไมแ สวงหาขอมู ลที่เป น
ความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลาย
ชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง
สังคมสวนรวม : บริษั ทฯ จะไม กระทําการใดๆที่จ ะส งผลเสี ยหายตอ สังคม และปลู กฝงจิตสํ านึ กของความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติ
หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหนวยงานที่กํากับดูแล อีกทั้งยังตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม
สิ่ง แวดล อม :
บริ ษั ทจะไมก ระทํ าการใดๆที่ สงผลเสีย ตอ ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดลอ ม และ
ส งเสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ และใหพนักงานรวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
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การรองเรียนหรือแสดงความเห็นตอบริษัทได โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
- เว็บไซด : http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028
- จดหมาย : สงถึง 1. คุณกุลนิษฐ สารภาพ ผูจัดการฝายอํานวยการ
2. คุณวิมล แซฟุง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บานพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
- สําหรับพนักงาน สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นตอผูบริหารไดโดยตรงทางอีเมลในระบบ
Intranet ของบริษัท
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สํา คัญที่มี
ผลกระทบตอราคาหลัก ทรั พย และมีผ ลตอ กระบวนการตั ดสิ นใจของผูล งทุน และผู มีส วนไดเสี ยของบริ ษัท เพื่ อให ผู ที่
เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนั กถึ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ รายงานทางการเงิน ที่ มีข อ มู ล ถู กต อ ง ครบถ วน เป น จริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
การบั น ทึ กข อมู ลทางบั ญชี มีค วามถูก ต องครบถว น เพี ยงพอที่จ ะดํ ารงรั กษาไว ทรั พ ยสิ น และเพื่ อให ท ราบจุ ดอ อนเพื่ อ
ปองกันการทุจริตหรือการดําเนิ นการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือ ปฏิบัติอ ยางสม่ําเสมอ รวมทั้ งเปด เผยขอมูล ที่
สํ าคั ญ อย า งเพี ยงพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได แ ต งตั้ งกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล
ตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป
ในส ว นของงานด านนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั งไม ไ ด จั ด ตั้ งหน ว ยงานด านนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ แต จ ะ
มอบหมายใหน ายสรรพัชญ รัตคาม กรรมการผูจัดการ และกุลนิษฐ สารภาพ ผูจัดการฝายอํานวยการ ทําหนาที่ในการ
ติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิ จที่เป นประโยชน กั บบริษั ทฯ โดยคณะกรรมการของบริ ษัท มาจากการแต งตั้งจากที่ ประชุมผูถื อหุ น ประกอบดว ย
คณะกรรมการจํานวน 9 คน โดยเปนกรรมการอิสระ 4 คน ทําหนาที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3
คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้บริษัทกําหนดให อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมน อยกวา 3 คน
เปนกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการ
ตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
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ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิด
การถวงดุ ลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษั ทฯ ไดกํ าหนดขอบเขต อํ านาจ หน าที่แ ละความรับผิ ดชอบของ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมี
อํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริหาร มีไมนอยกวา 3 คน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไมนอยกวา 3 คน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก
ทุกคนมีคุณ สมบัติเป นไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย หรือ
โดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอ บังคั บ หรือระเบี ยบของสํานั กงานคณะกรรมการกํ ากับ หลั กทรัพ ยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย หรื อ ของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ยห รื อ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป จ จุ บั น บริ ษั ท ควอลลี เทค จํ ากั ด (มหาชน) ยั งไม มี ก ารแต งตั้ งคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเป น
คณะกรรมการชุดยอย โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนใหครอบคลุมตามขอกําหนดของแตละหมวด โดยมอบหมายใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่กําหนดไวอยางเครงครัด
อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อแบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ กํ า หนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น กลยุท ธ เป า หมาย ภารกิ จ แผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณของบริ ษั ท ตลอดจนกํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การบริ ห ารงานให เ ป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนดไว อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดย
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดลิขสิทธิ์
บริ ษั ท ดํ าเนิ น กิ จการดว ยการไม ล วงละเมิ ด ทรัพ ย สิ น ทางป ญหา หรื อลิ ข สิ ทธิ์ ข องผูอื่ น โดยได กํา หนด
แนวทางปฏิบัติไว ดังนี้
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
 พนักงานจะตองใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามที่บริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อปองกัน
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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 การนําผลงานหรื อข อมู ล อัน เปน สิ ท ธิข องบุ ค คลภายนอก ที่ ได รับ มาหรื อที่ จะนํ ามาใชภ ายใน
บริษัท จะตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญาของผูอื่น
 พนักงานจะตองไมนํา หรือมีสวนรวม หรือรับรูในสิ่งที่ขัดตอกฏหมายอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูอื่นที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของเขามาใช
ในกิจการของบริษัทฯ
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท ดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเปน
สําคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดมาโดยตลอด ภายใตคานิยมในการดําเนินธุรกิจที่วา “ถูกตอง
ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อประกาศเจตนารมณของบริษัทใน
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และมุงหมายใหทุกคนในองคกร รวมไปถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทไดมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ภายใตนโยบายเดียวกัน
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ยึดถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งนี้ไดทําประกาศเปนลายลักอักษรใหกับพนักงานทุกทานไดรับทราบ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และผูปฏิบัติงานในฝายตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การ
ปฏิบัติงานดวยความซื่ อสั ตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้ ง
ภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบ ัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่ นกับตลาดทุนและสราง
ความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตอง
ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความ
ตองการของสวนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ
ทุกรายการ รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนด
ใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธี การ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเป ดเผยรายการดั งกล าวไวใ นรายงานประจําป และแบบแสดง
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รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปญหา
ความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน แบงออกเปน
1. การลงทุน ทั่วไป บริษัท ฯ จะไมใหบุ คลากรของบริษั ทฯ ที่เปน ผูถือ หุน หรื อไดรับ ผลประโยชนจ าก
บริ ษั ท คู แ ข ง หรือ ผู ค า /ผู ข ายที่ บ ริ ษั ท ติ ด ต อ ธุ ร กิ จ ด ว ย เข า มามี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรั บ ของขวั ญ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ไม ค วรรั บ ของขวั ญ ตั๋ วโดยสาร บั ตรชมกี ฬา ข อเสนอเพื่ อการ
พักผอน ที่พั กรับรอง หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัว ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการ
สรางขอผูกมัดใหกับบริษัทฯ หรือทําใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบัน วิชาการ งาน
บริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยาย
วิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัทฯ หรือตําแหนงของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่
มีประสิทธิผลและเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยบริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกป และแตงตั้งใหนางวิมล แซฟุง ผูตรวจสอบภายในของบริษัท ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3
เดือน
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ งความเสี่ยงจากปจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอางอิงขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายใน
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีกํ าหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมี การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยมีการจัดทํ ารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุ กเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํ ากั บ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการ
เพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิท ธิหรือ
ประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกับพิ จารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย
เพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
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(5) คาตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูง
ใจใหสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
สวนคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่
ตามหลัก เกณฑ และนโยบายที่ค ณะกรรมการบริษั ทกําหนดและเพื่ อประโยชนสูงสุ ดของบริษัท ระดับ คาตอบแทนเป น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูบริหารแตล ะ
ราย
(6) การพัฒนาความรูก รรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท
เขารับการฝกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งการฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
2. บริษั ทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. บริษัท ฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เป น
สาระสํ าคัญ ซึ่ งมีผ ลต อการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก ทรั พย จะต องระงับ การซื้อ ขายหลัก ทรั พย ของบริษั ท
ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะ
ทํา ให บ ริษั ท ฯ หรือ ผูถื อ หุ น ได รับ ความเสื่ อ มเสี ย และเสี ย หาย โดยผูก ระทํ าการเป น บุ ค ลากรระดั บ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิด
เปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ
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ความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณในการ
บริหารงานอยางมีคุณธรรม ควบคูไปกับการใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกําหนด
เปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดําเนินธุรกิจ ดวยความเปนธรรมแก
ทุกฝาย คํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการใหบริการ การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการใหบริการทดสอบ
ตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ขอกําหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและตางประเทศ จึงเปนหนาที่
ของบริษั ท ฯ ที่ตองปฏิ บัติงานตามขอ กําหนดหรือ ขอบั งคั บต างๆ อยางเครงครัด ดั งกํา หนดไวในคานิ ยมของบริษัท ฯที่ว า
“ถูกตอง ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ”
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหผูบ ริหาร และพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความรับผิ ดชอบตอสั งคม
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และไดมีการระบุไวเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้
(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดใหมีการปฏิบัติตอลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเสมอภาคและเปน ธรรม
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทุกฝาย และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยไมเห็นแกประโยชนอื่นที่ไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตามพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่ดีมี
ธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว
ซึ่งสามารถสรุปใจความสําคัญในเรื่องนี้ ดังตอไปนี้
 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงถือเปนหนาทีข่ องกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานที่ตองรูระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช
ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารงานและการทํางานของตน ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานตองศึกษาและทําความเขาใจในกฎระเบียบที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ทั้งที่มีผลใชบังคับแลวและที่จะมีผลใชบังคับในอนาคต โดยกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบ
ขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอชื่อเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะ
ของคูแขงโดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอตกลง
ที่จะไมเปดเผยขอมูลของคูแขง ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น
 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานดวยความโปรงใสที่สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหกับผูมีสวนไดเสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได
ภายใตกฎหมายและกรอบขอบังคับ
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ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการปองกันมิใหความลับทางการคารั่วไหลไปยัง
คูแขงทางการคา รวมทั้งเคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัทฯ
โดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตาม
ความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด
กรณีที่กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานได มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ไดกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตอง
ไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูใกลชิดไมพึงรับเงิน ผลประโยชน หรือสิ่งของจากผูเกี่ยวของ
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทําใหเขาใจไดวาผูรับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจเปนพิเศษกับผูให ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ /ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติ ไมใช
อํานาจหนาที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนแกตนเองหรือผูอื่น
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองชวยหรือพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
ปกปองเครื่องหมายการคาที่เปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ รวมทั้งตองไมกระทําการใดๆ ที่
เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองใหความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติในขอกําหนดการจาง
งาน หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจากการจาง
งาน การปรับเลื่อนตําแหนง การโอนยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจางงาน การปลดและรับพนักงานกลับเขามาทํางาน
ใหม ตลอดจนการเขามีสวนรวมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเปนตน

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติดานแรงงาน
บริษั ทฯ ใหค วามสํ าคัญกับการปฏิ บัติตอพนักงานอยางยุติธรรม เสมอภาค ผูบ ริหารให ความสําคั ญกั บ
พนักงานทุกระดับไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ความกาวหนาทางวิชาชีพของ
พนักงาน ขึ้นอยูกับผลงานความสามารถโดยใชระบบบริหารผลตอบแทนที่เปนธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปดกวาง
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยมีชองทางให
พนักงานแสดงความคิดเห็นผานกลองแสดงความคิดเห็นในองคกร มีการจัดสรรคสวัสดิการและกิจกรรมสันทนา
การเปนกิจกรรมหลักทุกป เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
การจางงาน
วันและเวลาทํางานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบงไดหลักๆ เปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. งานในสํานักงาน วันทํางานวันจันทร ถึง วันเสาร เวลา 08:00 น. – 17:00 น.
2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทํางานขึ้นกับการตก
ลงกับลูกคา ภายใตกรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
ทั้งนี้เนื่องจากการใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกคากําหนด
การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกคายังทํางานและขณะหยุดทํางาน (Shutdown) ดังนั้นจึง
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เปนการยากที่จะกําหนดวันและเวลาทํางานที่แนนอน จึงตองมีพนักงานที่ตองปฏิบัติงานตามขอตกลงกับลูกคา โดย
บริษัทฯไดจัดสรรคาตอบแทนตามความเหมาะสมใหกับพนักงาน
ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในดานความรู ความสามารถ
ประสบการณ และความประพฤติ ผานระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบขอสอบขอเขียน การคํานวณ การทดสอบ
ทางดานภาษา การทดสอบปฏิ บัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร และการสัมภาษณ โดยผูที่ผานคัดเลือกจะตองเป น
พนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดตอกันไมเกิ น 119 วัน เพื่อบงชี้วาพนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯกําหนดไวหรือไม หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถ
หรือพัฒนาใหปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้นๆตอไปไดหรือไม
การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไวอยางชัดเจนเพื่อ
เปนแนวทางในการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมมากที่สุด โดยกําหนดไวใน Standing Instruction ในแตละเรื่องที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯมีนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน
ในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการทํางาน คาตําแหนง คาโทรศัพท คาลวงเวลา คาใบรับรอง เปนตน รวมทั้งยัง
จัดสรรคสวัสดิการดานอื่นๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต /สุขภาพ/อุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิการเงินกูยืม
เพื่ อพนัก งาน เงินช วยเหลือพนั กงานกรณี ส มรส/กําเนิ ดบุ ตร/บุ คคลใกล ชิด เสี ยชีวิ ต ทุน การศึ กษาบุตร ชุดฟอร ม
พนักงาน รถรับสง ตรวจสุขภาพประจําป ตรวจสุขภาพกอนเริ่มงาน เปนตน โดยบริษัทฯไดจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยฝายนายจาง
และลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเปนสิ่งสําคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู
เป าหมายและเป น แรงผลัก ดั นสํ าคั ญที่ นํ าพาองคก รไปสูก ารเติ บ โตอยา งยั่งยื น บริ ษัท ฯ จึ งมุ งเน นในการพั ฒนา
พนักงานตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้
 จัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งจรรยบรรณ
ธุรกิจ และคานิยมองคกร เปนตน
 จัดใหมีการฝกอบรมทางดานเทคนิค เชน การปฏิบัติงานทางดานรังสี การทดสอบดวยคลื่นความถี่สูง
(Ultrasonic Test) การทดสอบดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบดวยสารแทรก
ซึม (Penetrant Test) การทํางานในสถานที่อับอากาศ การปองกันอั นตรายจากรังสี ฯลฯ เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูทางดานเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
 การฝกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางดานการบริหาร เชน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสรางทีมอยาง
มีประสิทธิภาพ (Team Building) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการประชุม
การตรวจติดตามภายในในระบ ISO ทักษะทางดานคอมพิวเตอร เปนตน
 จัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน เทคนิคการขับขี่รถยนตอยาง
ปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการกูชีวิตเบื้องตน สิทธิประโยชนทางดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
การซอมดับเพลิงและการซอมหนีไฟ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การออมและการบริหารการเงิน
เพื่อใชในชีวิตภายหลังเกษียณ เปนตน
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 สงเสริมใหพนักงานมีแผนการพัฒนาความกาวหน าในสายอาชีพ โดยในป 2556 ไดมีการปรับ ปรุง
ระบบการเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description ) เพื่อเปนพื้นฐานของการกําหนดแผนพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพในป 2557
 มีการจัดทําแผนการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป ซึ่งมีงบประมาณรองรับอยางเพียงพอและเหมาะสม
ตางๆ โดยในป 2557 บริษัท ฯ ไดจัดใหมีการฝ กอบรมภายใน และสงบุคลากรไปอบรมกับสถาบั น
ฝกอบรมภายนอกรวม 29 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกสวนงาน
 มีร ะบบติด ตามเพื่ อ ประเมิ น ผลพนั ก งานภายหลั งการฝก อบรม ทํ าให มั่น ใจวาพนั ก งานไดรั บ การ
พัฒนาในเรื่องที่เขารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกําหนดระยะเวลาการทบทวน
การฝกอบรมเพื่อตอใบรับรองอยางเหมาะสม
กิจกรรมสงเสริมใหเปนองคกรแหงความสุข
นอกจากการพั ฒนาความรู ความสามารถของพนัก งานแลว บริษัท ยังมุ งสงเสริ มให พนั กงานมี ความรัก ความ
สามัคคี มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี พนั กงานมีความสุ ขในการทํางาน สรางโอกาสใหพ นักงานไดมีสวนรวมในการดําเนิ น
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึกในการเปนจิตอาสาใหกับพนักงาน บริษัทสนับสนุน
ใหจัดกิจกรรมสัมพันธประจําปในหลากหลายรูปแบบ โดยใชหลักการสรางความสุข 8 ประการ (Happy 8) เปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมในดานตางๆ เพื่อสงเสริมพนักงานและองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) กิจกรรม
ที่จัดเปนประจําทุกป ไดแก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคปใหม การแขงขันกีฬาสีประจําป กิจกรรมรดน้ําดํ าหัวขอพรผูใหญ
ในวันสงกรานต กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมทําบุญบริษัทประจําป
นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อให พนักงานรับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยจัดเปนประจําทุก 6 เดือน โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดเสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อใหบริษัทนํามาปรับปรุงพัฒนาไดเปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันทั้ง 2 ฝาย
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ
จึงกําหนดใหมีการใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล มาใชเปนแนวทางในการสราง
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานและเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เปนผูดําเนินการควบคุม ติดตามสถานการณความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึง
การสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญในเรื่องของการสรางความปลอดภัย การดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานในป 2557 ไดแก
 การจัดทําแผนการปองกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ตางๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณเครื่องใชตางๆ
 เผยแพรความรูกฎหมายเละขอบังคับตางๆ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายดานคมนาคม ขอบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
รวมถึงการแจงขอมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผานชองทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส และ
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ปายประกาศบริษัท เพื่อใหพนักงานสามารถสืบคนได เปนประโยชนตอพนักงานในการสงเสริม
สรางความปลอดภัยแกตนเอง
 นอกจากการใหความรูความเขาใจเบื้องตนในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก
พนักงานทุกคนแลวยังใหความรูแกพนักงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในดานตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝกอบรม การเผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธและการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภายใน ซึ่งไมเพียงแตชวยใหปลอดภัยในการทํางานแลว ยังชวยใหเกิดความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันดวย เชน เรื่องการขับขี่อยางปลอดภัย การใชอุปกรณในการ
ทํางานที่ถูกตอง เปนตน
 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยใหมีการประชุมเพื่อวางนโยบายดานความ
ปลอดภัย และติดตามผลเปนประจําทุกเดือน
สิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันของพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในความเปนมนุษยถือเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งทรัพ ยากรบุ คคลถื อเป นหั วใจสํ าคัญในการพั ฒนาผลผลิตและสรางมู ลค าอย างยั่งยื นใหกั บ ธุรกิ จ บริ ษัท ฯ จึ ง
ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมี
การแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผูปวยหรือเปนโรค รวมถึงเคารพ
และยอมรับความแตกตางทางความคิด สังคม สิ่งแวดลอมกฎหมายและวัฒนธรรม
(3) ความรับผิดชอบตอการใหบริการ
บริษัทฯ ใหบริการการทดสอบโดยไมทําลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใตการยึดหลัก
มาตรฐานสากลและขอกําหนดตามกฎหมายอยางเครงครัด มุงสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาเพื่อให
ไดรับบริการอยางมีคุณภาพและปลอดภัย ผานระบบการสํารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกคาพรอมปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ฯ ส งเสริ ม การอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มในกระบวนการปฏิ บั ติงานที่ ส ามารถทํ า ได เช น ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ใหประหยัดคาไฟฟาและดูแลสิ่งแวดลอม โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสํานักงานใหเปนหลอดประหยัดไฟ จัดใหมี
ถังขยะสําหรับแยกขยะเปนพิษเพื่อเขาสูกระบวนการทําลายอยางถูกวิธี เปนตน
(5) ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม และเอาใจใสในผลกระทบตอชุมชนรอบขาง
รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยใหการสนับสนุนและมีสว นรวมในกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยในการดําเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม โดยแตละ
โครงการมีการจัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหลายๆสวนงาน
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ในรอบป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดสนับสนุนและรวมกิจกรรมทางสังคมดังตอไปนี้
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคปฏิทินตั้งโตะ เพื่อนําไปทําเปนบัตรคําอักษรเบรลล สื่อการ
สอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนําสงแกมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคขยะอิเลคทรอนิกส เชน อุปกรณคอมพิวเตอร
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชอิเลคทรอนิกสอื่น ๆ ที่ชํารุดเสียหาย เพือ่ นําไปรีไซเคิลและจําหนาย นําไป
ชวยเหลือคนพิการ โดยรวบรวมและนําสงแกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะกอนทิ้ง เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน
ดวยการแยกทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดมาใชใหม แยกประเภทของขยะเพื่อใหสามารถทําลายได
ถูกวิธี
 การกําจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดลอม
 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหประหยัดพลังงานมากขึ้น
 บริษัทรณรงคใหพนักงานรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน ใชทรัพยากรอยางคุมคา
 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
 จัดกิจกรรมวันเด็กใหกับชุมชนชื่นอารมณ ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพใหสวยงาม
เนื่องในโอกาสวันรักษสิ่งแวดลอม
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ทําความสะอาด กวาดถนน บริเวณโดยรอบ
ชุมชน เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ
 บริจาครถจักรยานใหเปนประโยชนตอชุมชน โดยมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม จ.
ชลบุรี
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและเด็กกําพรา
วัดพระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อซื้อโตะ เกาอี้และอุปกรณการเรียน ใหกับ
โรงเรียนกองมองทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 บริษัทจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
และเด็กกําพรา ณ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
 บริษัทเปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสมาฝกงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ นําไปตอ
ยอดในการประกอบอาชีพตอไป
 บริษัทไดจัดสรรบุคลากรผูมีประสบการณทางดานเทคนิคไปเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหกับ
คณะอาจารยวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
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 รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี ประจําป 2557 เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีที่สือทอดกันมาจนถึงปจจุบัน
 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ําใจ กับกาชาดจังหวัดชลบุรี
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง สืบสานประเพณีวันสงกรานต
 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนเหลาจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพดวยปากหรือเทา โดยการนํา
ผลงานดานศิลปมาผลิตเปน บัตรอวยพร , ปฎิทินตั้งโตะ และที่คั่นหนังสือฯลฯ
 บริจาคเงินสนับสนุน ชมรมผูตรวจสอบวัสดุ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตรวจสอบวัสดุและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
(6) การไมหยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองคกรที่ยั่งยืน
การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม นับเปนหัวใจหลักประการหนึ่งของ
คานิยมและวัฒนธรรมองคกรและเปนมากกวาการทําสาธารณประโยชนเปนครั้งคราว หากแตเปนสิ่งที่ตองทําอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ บริษั ทฯ มีความมุงมั่น ที่จะพั ฒนาธุรกิจอย างยั่ งยื น เพื่ อใหมั่น ใจวาผูมีสวนไดเ สี ยของบริษัท ฯ
ไดรับประโยชนรวมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหลูกคาและกลุมพันธมิตรของบริษัทฯกาวหนาเติบโตไป
พรอมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสรางชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯจะยังคงใหความสําคัญในการสงเสริม
นวัตกรรมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคกร กระตุน
และสรางโอกาสใหพนักงานนําเสนอความคิดสรางสรรคที่จะสงผลทั้งในเชิงมูลคาและคุณคาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯไดจัดใหมีการอบรมใหความรูในทุกๆดานอยางตอเนื่อง สรางเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผานโครงการ “ผูบริหารพบพนักงาน” อยางสม่ําเสมอ
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การควบคุมภายใน
1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มหาชน ครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 13 กุมภาพัน ธ 2557 โดยมี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกั บ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริห าร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการ
ประเมิ น แล ว คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว า บริ ษั ท มีร ะบบควบคุ มภายในในเรื่ อ งการทํ าธุ รกรรมกั บ ผู ถื อหุ น รายใหญ
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่ เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพี ยงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5
สวน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไม
มีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได
ภายในระยะเวลาอันควร
ทั้งนี้บริษัท สอบบั ญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่น แนล จํากัด ผูสอบบั ญชีของบริษัท ไดทําการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในสําหรับป 2557 ซึ่งผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตที่มีสาระสําคัญ
2 นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ และความเหมาะสมและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยผูตรวจสอบภายใน
ได เข าตรวจสอบกระบวนการปฏิ บั ติงานของบริ ษั ท ให ข อ สั งเกตและข อ แนะนํ าเพื่ อ การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัตงิ าน ผูบริหารใหความสําคัญและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในแลวเสร็จภายในระยะไม
เกิน 2 เดือนหลังจากไดรับคําแนะนํา
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รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2557 มีดังนี้
(1) รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
ลักษณะและมูลคาของ
ความจําเปนและความ
ความสัมพันธ
มีความ
รายการ
สมเหตุสมผล
ขัดแยง
นางมณฑา คูสมรสของกรรมการและผู บริษัทเชาอาคารพาณิชย 4 ชั้น รายการดังกลาวเปนการเชา
ไชยะบาล ถือหุนบริษัท ไดแก
เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 พื้นที่สํานักงานเพื่อความ
คุณสมชาญ
โดยเชาเฉพาะชั้น 3 พื้นที่ใช สะดวกในการติดตอธุรกิจ
ลัพธิกุลธรรม
สอย 93.75 ตารางเมตร เพื่อ ในกรุงเทพฯ
ใชเปนที่ทํางานของสํานักงาน
ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต มิถุนายน
2551 ในอัตราคาเชาเดือนละ
8,500 บาทตอเดือน มียอดคา
เชารวม
ป 2557 : 0.000 ลานบาท
ป 2556 : 0.008 ลานบาท
ซื้อที่ดินพรอมอาคาร
สํานักงาน
ป 2557 : 0.00 ลานบาท
ป 2556 : 7.50 ลานบาท

นายสุเมธ
เตชาชัยนิ
รันดร

กรรมการและผูถือหุน
บริษัท

บริษัทฯ ซื้อที่ดินพรอม
อาคารสํานักงานในราคา
7.50 ลานบาท ซึ่งสูงกวา
ราคาประเมินจํานวน 1.50
ลานบาท เนื่องจากเปน
คาใชจายที่ประหยัดไดใน
การที่ไมตองขนยาย
สํานักงานและปรับปรุง
สํานักงานใหม
นายสุเมธทําสัญญาค้ําประกัน นายสุเมธทําการค้ําประกัน
การเชาซื้อรถยนตใหกับ
ในนามสวนตัวใหกับบริษัท
บริษัทฯ
ฯ โดยมิไดรับคาตอบแทน
ป 2557 : 3.24 ลานบาท
แตอยางใด
ป 2556 : 0.00 ลานบาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสม และเปนราคา
ยุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
จําเปนและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการค้ํา
ประกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําให
บริษัทฯ ไดประโยชน
เนื่องจากผูค้ําประกันมิได
คิดคาตอบแทนในการค้ํา
ประกันแตอยางใด
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความสัมพันธ
ความขัดแยง
บริษัท คิวแอลที เปนบริษัทยอยโดยบริษัท
อินเตอรเนชั่น ถือหุนรอยละ99.99 และมี
แนล จํากัด
กรรมการและผูบริหารบาง
ทานรวมกับบริษัท ไดแก
1.คุณสรรพัชญ รัตคาม
2.คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
3.คุณสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

บริษัท
ควอลลีเทค
เมียนมาร จํากัด

บริษัทถือหุนรอยละ 50.99
และกรรมการและผูบริหาร
ถือหุนรวมกัน

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

รายการรับ
คาจางงาน, คาเชาอาคาร
และเฟอรนิเจอร, ขาย
ทรัพยสิน, คาจางบริหาร
จัดการ, เครื่องแบบ
พนักงาน
ป 2557 : 1.12 ลานบาท
ป 2556 : 0.17 ลานบาท

คาจางงานเปนรายการจาง
งานโดยมูลคาการจางงาน
เปราคาที่เทียบเทาการจาง
ของบริษัทอื่นๆ

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

การซื้อ/ขายทรัพยสินเปน
การซื้อ/ขายในมูลคา
คงเหลือสุทธิ

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

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวเปน
รายการระหวางบริษัทฯ
กับบริษัทยอยที่ถือหุน
คาเชาอาคารและ
โดยบริษัทฯรอยละ 99.99
เฟอรนิเจอรเปนคาเชาที่มี
และรายการดังกลาว
ราคาเทียบเทากับราคาตลาด เปนไปตามแนวทาง
การคาปกติ และเปน
คาจางบริหารจัดการเปน
ประโยชนตอการ
คาจางดําเนินงานปกติและ ดําเนินงานของบริษัทฯ
เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของ
บริษัทฯ

การซื้อ Consumable เปน
ราคาที่เทียบเทากับราคา
ตลาดทั่วไป
คาจางงานเปนรายการจาง
งาน โดยมูลคาการจางงาน
เปนราคาที่เทียบเทาการจาง
งานของบริษัทอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวเปน
รายการทางการคาอันเปน
ธุรกิจปกติทั่วไป

คาจางบริหารจัดการเปน
คาจางดําเนินงานปกติและ
เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

(2)
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
Parami Energy
Service Co.,
Ltd.

ความสัมพันธ

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการจาย
คาจางงาน, คาเดินทาง, คาที่
พัก
ป 2557 : 0.31 ลานบาท
ป 2556 : 0.48 ลานบาท

คาเดินทาง, คาที่พัก เปน
การสํารองจายคาใชจายให
บริษัทยอยกอน แลวจึงทํา
การจายคืนใหบริษัทฯ ใน
ภายหลัง

เงินกูยืมระยะสั้น
ป 2557 : 1.00 ลานบาท
ป 2556 : 0.00 ลานบา

การใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทยอยเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิจโดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ระหวางกันตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ
ประเภทเงินกูแบบมี
ระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนรายการปกติ
กับบริษัทยอย ไมไดทําให
บริษัทฯ เสียผลประโยชน
แตอยางใดมีความ
สมเหตุสมผล

รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร จํากัด
ความสัมพันธ
กรรมการและผูถือหุน
ของ Parami เปนผูถือหุน
ในบริษัท ควอลลีเทค
เมียนมาร จํากัด โดยถือ
หุนรอยละ 49.01%

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

การขายสินคาเปนราคา
ขายที่เทียบเทากับราคา
ตลาดที่ทําการขายใหกับ
ลูกคารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยราคาที่ทําสัญญารวมกัน
คาจางงานราคาที่เทียบเทา มีความสมเหตุสมผล
การจางงานของบริษัท
อื่นๆ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะและมูลคาของ
รายการ

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คาเชาสถานที่ปฏิบัติงาน
เปนสิ่งจําเปนเพื่อใชเปน
สถานที่ปฏิบัติงานและ
สถานที่เก็บเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ที่ตอง
ดําเนินงานในประเทศ
พมา
คาเดินทาง, คาที่พัก เปน
การสํารองจายคาใชจาย
กอน แลวจึงทําการจายคืน
ใหภายหลัง
เงินกูยืมระยะสั้น
ป 2557 : 0.50 ลานบาท
ป 2556 : 0.00 ลานบาท

การขอความชวยเหลือ
ทางการเงินจาก Parami
เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจโดยคิด
อัตราดอกเบี้ยระหวางกัน
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให
สินเชื่อประเภทเงินกูแบบ
มีระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนรายการปกติกับ
บริษัทยอย ไมไดทําให
บริษัทฯ เสียผลประโยชน
แตอยางใด

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในการเข า ทํ า รายการกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย งทางผลประโยชน จะต อ งมี ก ารนํ า เสนอเรื่ อ งให กั บ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ
และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิ์เขา
มามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
สําหรับรายการระหวางกัน ที่เป นกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสิน คา การจําหนายสิ นคา เปนตน บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอ
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รายการดังกลาวทุก ไตรมาส โดยความสมเหตุส มผลของรายการจะพิจ ารณาจากราคาตลาด รวมถึ งเงื่อ นไขและความ
จําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ เชน ระยะเวลาการจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
12.2 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดย
อางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใด
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
บริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกัน
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หนวย : พันบาท
ผลการดําเนินงาน

2555
จํานวนเงิน

2556
รอยละ

จํานวนเงิน

2557
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

รายไดรวม
รายไดจากการใหบริการ

405,973.16 100.00

401,134.07 100.00

505,419.79 100.00

401,936.27 99.01

397,005.27 98.97

500,892.64 99.10

ตนทุนการใหบริการ

259,964.00 64.03

265,312.92 66.14

336,954.61 66.67

กําไรขั้นตน

141,972.27 35.32*

131,692.35 33.17*

163,938.03 32.73*

รายไดอื่น

4,036.89

กําไรกอนคาใชจาย

0.99

146,009.16 35.97

4,128.80

1.03

135,821.15 33.86

4,527.15

0.90

168,465.18 33.33

คาใชจายในการบริหาร

28,644.42

7.06

30,256.51

7.54

31,541.45

6.24

คาตอบแทนกรรมการ

2,247.40

0.55

2,272.75

0.57

2,613.00

0.52

คาตอบแทนผูบริหาร

16,541.74

4.07

17,146.99

4.27

25,396.53

5.02

รวมคาใชจายในการบริหาร

47,433.56 11.68

49,676.25 12.38

59,550.98 11.78

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

98,575.56 24.28

86,144.90 21.48

108,914.20 21.55

ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

319.80

0.08

98,255.76 24.20
3,561.11

0.88

94,694.65 23.33

438.43

0.11

85,706.47 21.37
2,559.65

0.64

83,146.82 20.73

394.00

0.08

108,520.20 21.47
3,463.36

0.69

105,056.84 20.79

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.99

0.87

1.08

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)

0.98

0.86

1.08

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)

3.27

3.51

3.91

มูลคาที่ตราไว (บาท)

1.00
1.00
1.00
หมายเหตุ: * อัตรารอยละของกําไรขั้นตน คํานวณจากมูลคากําไรขัน้ ตน หารดวยรายไดจากการใหบริการ
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งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หนวย : พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2555

ณ 31 ธันวาคม 2556

ณ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนเงิน รอยละ

จํานวนเงิน รอยละ

จํานวนเงิน รอยละ

21,987.98

5.53

38,744.38

9.00

28,027.96

5.56

104,035.99
83,011.94

26.15
20.86

75,180.96
66,048.17

17.46
15.34

87,815.67
118,019.54

17.42
23.42

63,146.77
5,150.75

15.87
1.29

91,819.56
9,048.48

21.32
2.10

78,072.15
9,210.31

15.49
1.83

277,333.43

69.70

280,841.55

65.22

321,145.63

63.72

9,500.00

2.39

13,958.08

3.24

19,203.65

3.81

106,733.53

26.82

130,295.54

30.26

156,131.16

30.98

4,057.87

1.02

4,548.81

1.06

6,614.37

1.31

290.42

0.07

934.53

0.22

882.26

0.18

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

120,581.82

30.30

149,736.96

34.78

182,831.44

36.28

รวมสินทรัพย

397,915.25 100.00

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานบริการที่ยังไมไดเรียกเก็บเงิน
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

430,578.51 100.00

503,977.07 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หนวย : พันบาท
ฐานะทางการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2555

ณ 31 ธันวาคม 2556

ณ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนเงิน รอยละ

จํานวนเงิน รอยละ

จํานวนเงิน รอยละ

42,461.57

10.67

51,527.28

11.97

64,023.77

12.70

2,379.77

0.60

3,289.37

0.76

3,731.71

0.74

-

500.00

0.10

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
1 ป
เงินกูยืมระยะสั้น

-

ภาษีเงินไดคางจาย

324.91

0.08

506.29

0.12

697.20

0.14

45,166.25

11.35

55,322.94

12.85

68,952.68

13.68

4,558.16
8,888.17

1.15
2.23

4,698.36
10,089.27

1.09
2.34

4,258.38
12,793.31

0.84
2.54

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

13,446.33

3.38

14,787.63

3.43

17,051.69

3.38

รวมหนี้สิน

58,612.58

14.73

70,110.57

16.28

86,004.37

17.07

ทุนจดทะเบียน

99,000.00

24.88

99,000.00

22.99

99,000.00

19.64

ทุนจดทะเบียนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน

95,089.54
59,344.27

23.90
14.91

96,577.28
67,852.86

22.43
15.76

98,127.39
76,718.06

19.47
15.22

สํารองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
สํารองตามกฎหมาย

699.47
10,000.00

0.18
2.51

501.90
10,000.00

0.12
2.32

671.64
10,000.00

0.13
1.98

กําไรสะสม
รวมสวนของบริษัทใหญ

172,153.36
337,286.63

43.26
84.76

183,878.01
358,810.05

42.70
83.33

230,639.45
416,156.54

45.76
82.57

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน

2,016.04
339,302.67

0.51
85.27

1,657.89
360,467.94

0.39
83.72

1,816.16
417,972.70

0.36
82.93

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

397,915.25 100.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

สวนของผูถือหุน

430,578.51 100.00

503,977.07 100.00
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หนวย: บาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

2555
98,255,763.83
-

2556

2557

85,706,464.66 108,520,204.89
(918,460.49)

(384,218.44)

หนี้สงสัยจะสูญ
มูลคางานบริการที่ยังไมไดเรียกเก็บเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

9,361.56
761,091.34
(3,330,648.27) (28,672,789.97)

369,313.50
13,747,406.09

คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร

19,582,568.23
63,884.51

18,485,956.56
458,089.26

27,230,993.70
19,359.22

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

5,708.52

18,136.04

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยกลับรายการ

-

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย ตัดจําหนาย

60,207.82

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

33,507.67

39,618.44
-

(10,323.32)
-

ผลประโยชนพนักงาน

3,283,754.00

2,489,935.00

4,422,499.02

คาใชจายดอกเบี้ยจาย

319,809.31

428,710.82

393,999.54

118,283,917.18

78,796,751.66 154,309,234.20

(12,573,295.78)

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

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน

768,256.87
618,919.10

(3,897,732.72)
(662,243.04)

(161,828.78)
62,591.32

(1,012,233.23)

6,004,155.08

15,869,874.82

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

106,085,564.14
(319,809.31)

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

เงินสดรับ(จาย)ภาษีเงินได

(3,294,740.22)

(2,908,825.95)

102,471,014.61

93,106,077.46 112,007,170.39

เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงาน

(5,338,018.49)
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
หนวย: บาท
รายการ

2555

2556

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร

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

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

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

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(52,353,815.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น

-

-

(2,592,684.38)

(3,314,692.98)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง
เงินสดจายปนผล
เงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(9,764,591.44) (69,998,418.93)
500,000.00
(3,954,639.95)

(45,899,927.00) (71,780,388.75) (58,137,291.00)
3,374,228.00

8,509,930.00

8,866,600.60

735,225.00

75.00

150.00

(44,383,158.38) (66,585,076.73) (52,725,180.35)
5,734,041.17

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

16,253,934.59

21,987,975.76

38,744,385.05

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

21,987,975.76

38,744,385.05

28,027,956.16
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คําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สรุปผลการดําเนินงาน
ป 2557 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายไดรวม 505.42 ลานบาท เพิ่มขึ้ น
จํานวน 104.29 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 26.00 เปนผลมาจากรายไดจากการทดสอบโดยไมทําลายและรายไดจาก
การตรวจสอบและรับ รองมี จํานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กํ าไรในส วนที่ เปน ของบริษั ทใหญ มีจํานวน 104.90 ล านบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 21.39 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 25.62 เมื่อเทียบกับป 2556
รายได
บริษัท มีรายไดรวมจํานวน 505.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 104.29 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ
26.00 เมื่อเทียบกับป 2556 ที่มีรายไดรวม 401.13 ลานบาท เปนผลมาจากรายไดจากการทดสอบโดยไมทําลายและรายได
จากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มขึ้น
ป 2557
ป 2556
%
โครงสรางรายได
ลานบาท
%
ลานบาท
%
เปลี่ยนแปลง
การทดสอบโดยไมทําลาย
275.71
54.55%
215.43
53.71%
27.98%
การตรวจสอบและรับรอง
225.18
44.55%
181.57
45.26%
24.02%
รายไดอื่นๆ
4.53
0.90%
4.13
1.03%
9.69%
รวมรายได
505.42
100.00%
401.13
100.00%
26.00%
ตนทุนการใหบริการ
ป 2557 บริษัท มีตนทุนจากการใหบริการจํานวน 336.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 71.64 ลานบาท คิดเปนรอ ย
ละ 27.00 เมื่อเทียบกับป 2556 ตนทุนการใหบริการสวนใหญมาจากบุคลากร เชน มีการปรับโครงสรางคาจาง สวัสดิการ
ตางๆ ตลอดจนสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรเดิมและรับพนักงานใหม
ที่มีคุณภาพและสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมทั้งมีการจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพิ่มขึ้น
สัดสวนตนทุนการใหบริการในป 2557 คิดเปนรอยละ 67.27 ของรายไดจากการใหบริการ ทําใหมีอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 32.73 ลดลงจากป 2556 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 33.17 การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนมาจากตนทุน
จากการใหบริการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริ หารในป 2557 มี จํานวน 59.55 ล านบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 9.87 ลานบาท คิดเปน รอยละ
19.88 เมื่อเทียบกับป 2556 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นในเรื่อง คาจาง สวัสดิการ และ
การสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝายสนับสนุน
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บริษัท มีกําไรสุทธิที่เปนของบริษัทใหญ จํานวน 104.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 21.39 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 25.62 เมื่อเทียบกับป 2556
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
งบการเงินรวม

ป 2557
32.73%
21.74%
20.94%
26.95%

อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

ป 2556
33.17%
21.70%
20.94%
23.76%

ฐานะทางการเงิน
ป 2557
งบการเงินรวม
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน

ลานบาท
503.98
86.00
417.98

ป 2556
%
100.00%
17.06%
82.94%

ลานบาท
430.58
70.11
360.47

%
%
100.00%
16.28%
83.72%

เปลี่ยนแปลง
17.05%
22.66%
15.95%

สินทรัพย
บริษัท มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 503.98 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 321.15 ลานบาทและสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 182.83 ลานบาท สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 73.40 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 17.05 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีสินทรัพยรวม 430.58 ลานบาท สินทรัพยที่เปลี่ยนแปลง
หลักมาจาก บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการใหบริการเพิ่มมากขึ้น และที่ดิน
อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ อีกทั้งเปนการลงทุนเพื่อให
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อยางตอเนื่อง
ลูกหนี้การคา
ในป 2557 บริษัท มีลูกหนี้การคาจํานวน 118.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
71 วัน และในป 2556 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 81 วัน บริษัทมีนโยบายการใหเทอมการจายชําระแกลูกคาขั้ นต่ํา 30 วัน
ซึ่งบริษัทจะทําการพิจารณาเทอมการจายชําระจากผลประกอบการที่ผานมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชําระเงินใน
อดีต สําหรับนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาจากยอดคางชําระของลูกหนี้ที่มีอายุการชําระหนี้
เกิน 90 วัน และไมมีการเคลื่อนไหว โดยใชอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงคาง ดังนี้ คางชําระ 91-180
วัน ตั้งคาเผื่อฯ 10% คางชําระ 181-270 วัน ตั้งคาเผื่อฯ 30% คางชําระ 270-365 วัน ตั้งคาเผื่อฯ 50% และคางชําระเกิน
365 ตั้งคาเผื่อฯ 100% จากยอดคงคาง โดยป 2557 มียอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 0.37 ลาน
บาท จากป 2556 ที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 0.76 ลานบาท
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ในป 2557 จํานวน 156.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 25.84 ลานบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ อีกทั้งเปนการลงทุนเพื่อให บริษัท ไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อยางตอเนื่อง
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีหนี้สินรวมจํานวน 86.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2556 จํานวน 15.89
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.67 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 13.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
24.64 และเปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 2.26 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.28 สาเหตุหลักมาจาก
ในชวง ไตรมาสที่ 4 มีการสั่งซื้อสินคาและการจางงาน ซึ่งยังไมครบกําหนดชําระ จึงทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุน
บริ ษั ทมี ส วนของผูถื อหุ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จํา นวน 417.97 ล านบาท เพิ่ มขึ้น จากสิ้ น ป 2556
จํานวน 57.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.95 โดยบริษัท มีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 46.76 ลานบาท จากผลประกอบการ
ของบริษัท ประจําป 2557 จํานวน 230.64 ลานบาท อีกทั้งบริษัท มีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 8.87 ลานบาท จาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและ/หรือพนักงานบริษัท
ในป 2557 บริษั ทมีอัตราสวนหนี้ สินต อสวนของผูถือหุนเทากับ 0.22 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2556 ที่มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.20 เทา เนื่องจากมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 57.50 ลานบาทจากกําไรสะสม
ของป ในขณะที่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 15.89 ลานบาท
สภาพคลอง
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

ป 2557
112.01
(70.00)
(52.73)
(10.72)
28.03

ป 2556
93.11
(9.76)
(66.59)
16.76
38.74

บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 112.01 ลานบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 108.52 ลานบาท สินทรัพยและหนี้สินจากการดํา เนินงาน
เปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจํานวน 52.34 ลานบาท สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 0.16
ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลงจํานวน 15.87 ลานบาท มูลคางานบริการที่ยังไมไดเรียกเก็บเงินลดลงจํานวน
13.75 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 27.23 ลานบาท จายผลประโยชนพนักงาน 4.42 ลานบาท และจายภาษีเงิน
ไดจํานวน 5.34 ลานบาท
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กระแสเงิน สดจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 70.00 ลานบาท เปนเงินจายเพื่ อซื้อสิน ทรัพยถาวร และเงินลงทุ น
ชั่วคราว
กระแสเงินสดใชไปในกิ จกรรมจัด หาเงินจํานวน 52.73 ลานบาท เกิดจากการจายหนี้สิน ตามสั ญญาเชาทาง
การเงิน จํานวน 3.95 ลานบาท จายเงินปนผลจํานวน 58.14 ลานบาท
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 28.03 ลานบาท ลดลง
จํานวน 10.71 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556
อัตราสวนสภาพคลอง
ป 2557

ป 2556

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

4.52

4.91

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

5.18

4.53

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

71

81

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา)

8.11

9.99

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

45

37

บริษัท มีอัตราส วนสภาพคลองในป 2557 เทากับ 4.52 เท า ลดลง 0.39 เทาจากป 2556 เนื่อ งจากมีสิน ทรัพ ย
หมุนเวียนลดลงจากรายงานเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น
บริษั ท มี ร ะยะเวลาเก็ บ หนี้ เฉลี่ ย ในป 2557 เท า กั บ 71 วั น ลดลง 10 วัน จากป 2556 เนื่ อ งจากบริษั ท มี ก าร
ใหบริการเพิ่มขึ้นและรับชําระหนี้ตรงตามรอบการชําระ และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2557 เทากับ 45 วัน เพิ่มขึ้น 8
วันจากป 2556 เนื่องจากการสั่งซื้อสวนใหญเปนการสั่งซื้อสินคาและวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใชในงาน ซึ่งมีระยะเวลาการจาย
ชําระหนี้ที่คอนขางนาน
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รายงานของผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส วนของผู ถื อ หุ น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส อบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่ นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูก ับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่ อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิ จการ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ผู บริ หารใช แ ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
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-2ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข างตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงิน สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สํ าหรั บป สิ้ น สุ ดวั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต อ งตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
เสนอ ผูถือหุนบริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทํางบ
การเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
รายงานของผูสอบบัญชีเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตองครบถวน
ทันเวลา และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการใน
รายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษัท มี ความเห็ นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษั ท
สามารถใหความเชื่อมั่นไดวางบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับป
สิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น แสดงฐานะการงเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี (บริษัท) ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

(นายนที บุญพราหมณ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสรรพัชญ รัตคาม)
กรรมการผูจัดการ
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