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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 

บาท โดยกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม (ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการใน
ปัจจุบัน) ด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่
ท าลาย (Non-Destructive Testing) จากนั้นจึงขยายสู่บริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจาก
กองเชื้อเพลิง กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทท่ีอยู่บนรถ สถานี
บรรจุก๊าซ และคลังเก็บและจ่าย ปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามล าดับ 

ปัจจุบันบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยการบริการทดสอบ
โดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing), การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ( Inspection and Certification) และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เพือ่ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน 
หม้อน้ า ระบบท่อรับแรงดัน และโครงสร้างเหล็กที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิต  การจัดเก็บและการขนส่งล าเลียง
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานปิโตรเคมีและ การก่อสร้างตามมาตรฐานสากล และข้อก าหนดของกฎหมาย โดย
ทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ชั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจน
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัท ควอลลีเทค  จ ากัด (มหาชน) ผ่านการรับรอง
ระบบงาน ห้องปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ท าลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025 ส าหรับการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ 
ISO 9001:2008 มาตรฐาน คุณภาพการจัดการภายใน รวมถึงได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) และได้ขึ้นทะเบียนรับรองจากหน่วยราชการที่ส าคัญ อาทิ  กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นต้น 

 
1.1 วิสัยทัศน์ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อความปลอดภัย ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020 
 

1.2 พันธกิจ  
1. ให้บริการตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย 
2. มุ่งมั่นพัฒนาศกัยภาพขององค์กรและบุคลากรให้ได้รับการรับรองความสามารถในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
3. ขยายการให้บริการและพัฒนาเครือขา่ยไปยงักลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
4. ด าเนนิธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

http://www.qualitechplc.com/index.php/th/service/ndt
http://www.qualitechplc.com/index.php/th/service/ndt
http://www.qualitechplc.com/index.php/th/service/inspection


 

ส่วนที่ 1 หน้า 2 

 

1.3 ค่านิยม 
ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ 

 
1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี 2534 

 เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534  ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งส านักงานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจุบันเปล่ียนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)  

ปี 2537 

 จัดตั้งส านักงานย่อยที่อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าในภาค
ตะวันออก 

ปี 2538 

 จัดตั้งส านักงานย่อยที่อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด 

ปี 2542 

 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย  

ปี 2543 

 รับงานทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแท่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยจนถึง
ปัจจุบัน 

ปี 2544 

 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึ้น และย้าย
ส านักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีโดยสร้างอาคารส านักงานขยายจาก
ส านักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการท างาน (ปัจจุบันเป็น
ส านักงานสาขา) 

 ได้รับใบอนุญาตเลขที่  0031/44  จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล 

ปี 2545 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ 
ที่ก าหนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LPG ประเภทท่ี 1 

ปี 2547 

 สร้างส านักงานสาขาที่อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
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ปี 2549 

 ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้ง 

ปี 2550 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการส านกังานระยองพื้นที่เพิม่เป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปล่ียน
ส านักงานจังหวัดระยอง เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัทและให้ส านกังานบ้านบึงเป็นส านักงานสาขา 

 ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2550 

 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 ส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายเป็นรายแรกในประเทศ
ไทย เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 

ปี 2551 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท 

 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจดัการภายใน ISO 9001:2000 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2551 
ปี 2552 

 บริษัทได้น าหุ้นสามัญเขา้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 

 ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อนเป็นรายแรกในประเทศไทย 

ปี 2554 

  ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัทคือ 

1.     บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ 
ปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด มีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ 
ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  มีทุนจดทะเบยีน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน  

ปี 2556 

 จัดตั้งส านักงานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการขยายพื้นท่ีการท างานของส านักงานกรุงเทพฯ 
ปี 2557 

 ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายตามระบบ ISO/IEC 
17025 (MT, PT, UT, RT) เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557  

ปี 2559 

 ได้รับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต 
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 ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จ านวน 3 รางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม, รางวัลผู้บริหารสูงสุด
ดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเด่น 

 บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ขยายงานบริการงานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทางการเกษตร 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 สร้างส านักงานสาขาที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายงานบริการของบริษัทฯ และการ
ให้บริการลูกค้าในเขตจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 

 ในเดือนธันวาคม บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จ านวน 1 บริษัท คือ Qualitech Myanmar 
Company Limited (QLTM) ในประเทศพม่า มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีทุนจดทะเบียน 50,000 USD บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน  

ปี 2560 

 ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2560 

 ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา 
ISO/IEC 17025 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย 
 บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (QLTI) 
        บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 10,250,000 บาท มี
ทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 10,250,000 บาท ด าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทาง
การเกษตร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 
        บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000 USD มีทุนที่
ออกและช าระแล้ว จ านวน  50,000 USD ด าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering 

service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธีการค้นหารอยบกพร่องหรือ
ความผิดปกติของชิน้งาน โดยที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานเช่น การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การทดสอบ
ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ร่วมถึงการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงต่างๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องหรือต่อยอดจาก
การทดสอบโดยไม่ท าลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และ
ประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใชง้านของชิน้งาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานน้ันๆมี
สภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย
ส าหรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ถังน้ ามัน ระบบท่อ หม้อน้ า และถังขนส่งน้ ามันและสารเคมีเป็นต้น 

3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบเพื่อให้คุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่นการรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะ และ
การหาส่วนผสมทางเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติที่ส าคัญของเนื้อโลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกัดกร่อนประเภท
ต่างๆ เป็นต้น 

บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกล่ันน้ ามัน  โรงงานปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องจักร  รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  เช่น หม้อน้ า  เครน ถัง
ก๊าซถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูงอื่นๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ และการทดสอบ
คุณสมบัติทางกล มีความแตกต่างกันคือ ประมาณร้อยละ 90 ของลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายจัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้รับเหมาโครงการ ซึ่งบริษัทจะให้บริการรับเหมาช่วงส าหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรงโดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี ระหว่างการซ่อมบ ารุง
ใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย ส่วนการบริการด้านการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางกล เป็นกลุ่ม
ลูกค้าทั้งประเภทงานก่อสร้างและเจ้าของงานในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน   
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โครงสร้างรายได ้
                                                                                                                                     หน่วย: ล้านบาท 

 
ลักษณะงาน 

 
ด าเนนิการโดย 

% การถือหุน้ 
ของบริษทั 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

การทดสอบโดย
ไม่ท าลาย 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 
146.45 34.15 175.95 39.18 285.92 55.26 

การตรวจสอบ
และรับรอง 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 
279.05 65.06 269.83 60.09 224.10 43.31 

รายได้อื่นๆ บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 
3.40 0.79 3.29 0.73 7.41 1.43 

รวม 428.90 100.00 449.07 100.00 517.43 100.00 

 
2.1 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภัณฑ์ 
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการใหบ้ริการ 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม  (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่างๆ ท้ังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการ
ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆจะไม่เกิดความเสียหายในระหว่าง
การใช้งาน จนส่งผลให้ต้องหยุดชะงกั การให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test) 
และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองถังน้ ามันและสารเคมี ถังบรรจุก๊าซ
และระบบท่อ LPG/CNG และหม้อน้ า เป็นต้น 

2.1.1.1  ประเภทการให้บริการ 
(1)  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test: NDT) 
การทดสอบโดยไม่ท าลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน หรือรอยเชื่อม โดยที่

ไม่ต้องท าลายชิ้นงานเพื่อการทดสอบ ไม่ท าให้ชิ้นงานเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ  กล่าวคือเป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง ความร้อน รังสี คล่ืนเสียง ไฟฟ้า หรือแม่เหล็กของวัสดุ  ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ความผิดปกติของโครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่  การวัดคุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถประเมินความผิดปกติของ
โครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่ได้โดยไม่ท าให้วัสดุเกิดความเสียหาย   การทดสอบโดยไม่ท าลายมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีต้นทุนการผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตามส่ัง นอกจากนี้ยังใช้ในการ
ตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้างทั่วไป ทั้งก่อนการใช้งาน (Pre-service) ระหว่างการใช้งาน (In-service) 
และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอายุการใช้งาน 
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ข้อดขีองการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 ชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหายใดๆ  หลังการทดสอบแล้วสามารถน าชิ้นงานกลับมาใช้ได้ตามปกติ 

 ตรวจสอบในขณะใช้งานได้ 

 การตรวจสอบชิ้นงานตามระยะเวลาการใช้งาน  จะท าให้ทราบการเปล่ียนแปลงของสภาพชิ้นงานหลังผ่านการ
ใช้งานแล้ว 

 อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคล่ือนย้าย  สามารถออกงานภาคสนามได้ 

 สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ท าลายตรวจสอบงานเชื่อมแบบต่างๆ  
และเลือกใช้วิธีการเชื่อมที่ได้คุณภาพมาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งาน เป็นต้น 

 ช่วยลดต้นทุนการผลิต  เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การทดสอบโดยไม่ท าลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1)  การทดสอบโดยไม่ท าลายแบบทั่วไป (Conventional NDT) เช่นการทดสอบโดยการใช้รังสี และอนุภาคแม่เหล็ก 

เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปมายาวนาน ยังคงได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบัน  
2) การทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือที่มีความหลากหลายและซับซอ้นมากขึ้น  มีข้อดีคือใช้บุคลากรน้อย  ระยะเวลาในการทดสอบน้อยกว่า  
รวดเร็วกว่า  นอกจากนี้ยังสามารถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่า  และในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท าให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ในการทดสอบที่
ซับซ้อนและมีข้อจ ากัดในแบบที่การทดสอบแบบทั่วไปไม่สามารถท าได้ เช่น การทดสอบด้วยรังสีด้วยระบบ
ดิจิตอลแทนการใช้ฟิล์ม หรือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแทนการทดสอบด้วยรังสี เป็นต้น 
 

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายแบบทั่วไปและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยในปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายในอุตสาหกรรม  คือ 
Conventional NDT 

ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานที่ทดสอบ 

Radiographic Test: การทดสอบด้วยรงัสี  
เป็นการตรวจหารอยต าหนิภายในวัสดุโดยใช้สารกมัมันตภาพรังสีและใช้
แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล  เหมาะส าหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยู่ลึกเขา้
ไปตามแนวรงัสี 

การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า เป็นต้น  
รวมทั้งการตรวจสอบความบาง (Thinning) และการ
สึกกร่อน 

Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยสนามแมเ่หล็ก  
เป็นการวัดรอยบกพร่องบริเวณผิววัสดุโดยการใชก้ารเหนีย่วน าจาก
สนามแม่เหล็กจากไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ 

การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า งานโครงสร้าง
เหล็ก เป็นต้น   

Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซมึ  
เป็นการใช้การฉีดสีลงบนพื้นผิววสัดุและท าความสะอาดสีบนผิววสัดุ เพื่อ 
ตรวจสอบดูรอยแตกของผิววัสด ุ

การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   



 

ส่วนที่ 1 หน้า 9 

 

ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานที่ทดสอบ 

Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง   
เป็นการตรวจสอบโดยการใช้คล่ืนเสียง เพื่อวัดความหนาและค้นหารอย
บกพร่องที่เกดิขึ้นในเนื้อวัสดแุละรอยเชื่อม 

การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า เป็นต้น และ
งานวดัความหนาทุกชนิด 

Hardness Test: การทดสอบความแขง็   
เป็นการทดสอบความแขง็ของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร 
หรือโครงสร้างโลหะท่ีเปล่ียนแปลงตามการใชง้าน ซึ่งมีประโยชน์ในการ
น ามาออกแบบภาชนะรับแรงดัน หรือตรวจสอบความเสียหายของงาน 

การตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อมหรือท่อในหม้อไอน้ า 
เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 
เป็นต้น  

Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   
เป็นการตรวจสอบเพื่อบอกชนิดส่วนประกอบทางเคมีของวัสดซุึ่งมี
ความส าคัญกับวัสดุทีใ่ชใ้นงานอตุสาหกรรม 

การตรวจสอบวัสดุ และรอยเชื่อม หรือท่อ เช่น ในโรง
กลั่นน้ ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสูญญากาศ   
เป็นการตรวจสอบรอยรัว่ของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนคิความแตกต่างของ
ความดันภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ์ 

ตรวจสอบรอยเชื่อมของถงับรรจนุ้ ามันหรือสารเคมี  
เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน โรงงานปิโตรเคมี คลงัเก็บ
น้ ามัน/สารเคมี เป็นต้น 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรัว่ในวัสดุเคลือบ
ผิวบนผิวโลหะ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความไม่สมบูรณ์ของการเคลือบ 
ซึ่งอาจท าใหข้องเหลวสัมผัสกับชิน้งานและเกิดการกัดกร่อนขึ้น 

การตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อมหรือท่อในหม้อไอน้ า 
เช่น ในโรงกล่ันน้ ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 
เป็นต้น 

Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใชต้รวจสอบคุณสมบัติที่เปล่ียนไปของเนื้อโลหะ 

ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงงานปิโตร
เคมี เป็นต้น 

Replica Test: การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ   
ใชใ้นการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ที่ท าจากโลหะทุก
ชนิด 

ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงกล่ัน 
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

Video scope: การตรวจสอบดว้ยกล้อง 
เพื่อตรวจสภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อ, ตรวจดูส่ิงตกคา้ง ส่ิงผิดปกติ
ต่างๆโดยใช้กล้องติดปลายสายน าทางผ่านช่องเล็กๆส่องเขา้ไปดูสภาพ
ภายในของอุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง 

ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงกล่ัน 
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

Ferrite Scope: เพื่อวัดปริมาณเฟอร์ไรต์ในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิมซึง่มีผลต่อ
ความตา้นทานในการกัดกร่อน 

ตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อมของชิ้นงานท่ีเป็น ท่อ ถัง 
หรืออุปกรณ์ที่ท าด้วยเหล็กสแตนเลส ชนิด Duplex 
Stainless Steel 
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ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานที่ทดสอบ 

Internal Rotating Immersion System: เป็นการตรวจวดัความสมบูรณ์
ของท่อขนาดเล็กที่ท าจากโลหะตา่งๆจากภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

Magnetic Flux Leakage: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ของท่อเหล็ก
คาร์บอน 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

Eddy Current: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ดว้ยกระแสไหลวนส าหรับ
ท่อท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น ท่อสแตนเลส ท่ออลูมิเนียม เป็นต้น 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

Remote Field Eddy Current: เป็นการตรวจวดัความสมบูรณ์ของท่อ
เหล็กคาร์บอนด้วยกระแสไหลวน 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

Eddy Current Array: เป็นการตรวจวดัความสมบูรณ์ด้วยกระแสไหลวน
ส าหรับวัสดุและแนวเชื่อมทั้งที่เปน็เหล็ก และไม่ใชเ่หล็ก 

การตรวจสอบรอยเชื่อมและการกัดกร่อนของภาชนะ
รับความดันในโรงกลั่นน้ ามัน โรงงานเคมีและ ปิโตร
เคมี เป็นต้น  

Phase Array (PAUT): การทดสอบด้วยคลื่นเส่ียงความถี่สูงแบบ Phase 
Array เป็นการใช้คล่ืนเสียงความถี่สูง ในการตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อ
โลหะและแนวเชื่อมโดยใช้หัวตรวจสอบที่มีผลึกตรวจสอบหลายๆ หน่วยใน
หัวเดยีวกัน ซึ่งท าให้การตรวจสอบครอบคลุมพื้นท่ีได้มาก เร็ว และแม่นย า 
สามารถแสดงผลการทดสอบได้ชดัเจน เขา้ใจงา่ยและเก็บบันทึกผลไว้ใช้
อ้างองิต่อไปได้กวา่แบบทั่วไป 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือโลหะและรอย
เชื่อมต่างๆ เช่น ถงักา๊ชความดันสูง ท่อขนส่ง ในโรง
กลั่นน้ ามัน โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Time of Flight Diffraction (TOFD): การทดสอบดว้ยคล่ืนเส่ียงความถี่สูง
แบบ Time of Flight Diffraction เป็นการใชค้ลื่นเสียงความถี่สูง โดยใช้
เทคโนโลยีการกระเจงิของคลื่นเสียง ซึ่งมีความแม่นย าในการประเมินหา
ขนาดและต าแหน่งของรอยบกพร่องมาก 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือโลหะและรอย
เชื่อมต่างๆ เช่น ถงักา๊ชความดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น 

Tank Floor Scan: การตรวจสอบหาการกัดกร่อนของพื้นถังน้ ามนัหรือถัง
เคมีขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลย ีMagnetic Flux Leakage ท าให้ทราบถึง
สภาพด้านล่างของพื้นถงัที่มองไม่เห็น 

การตรวจสอบพื้นถังขนาดใหญ่ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Computed Radiograph: เป็นการทดสอบด้วยรังสีโดยใช้แผ่น Imaging 
Plate แทนฟิล์ม X-ray ทั่วไป ท าให้สามารถอ่านผลบนจอคอมพิวเตอร์ ให้
เห็นภาพได้ชัดเจนยิง่ขึ้น 

การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกร่อนของ
ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Direct Radiograph (Digital Radiograph): เป็นการทดสอบดว้ยรังสีโดย
แผงรับภาพแล้วส่งภาพโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถอ่านผลบน
จอคอมพวิเตอร์ ให้เห็นภาพไดช้ดัเจนได้ทันท ี

การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกร่อนของ
ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกล่ันน้ ามัน 
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นตน้ 
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บริษัทฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายชิ้นงานต่างๆตามที่ลูกค้าก าหนด โดยการทดสอบแบบไม่ท าลาย ซึ่งใช้
ส าหรับทดสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งหรือการเชื่อมวัสดุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความ
ปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถังในโรง
กลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะน้ ามัน โรงงานไฟฟ้า โรงงงานผลิตสารเคมีต่างๆ เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ต้องการให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพของงานแต่ละงาน  และมี
ลูกค้าบางส่วนท่ีเป็นเจ้าของโครงการโดยตรงที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา จัดท าสัญญา
ระยะยาว  

บริษัทฯมีการจัดท าประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกราย ส าหรับการให้บริการของพนักงาน  คุณภาพ
มาตรฐานการตรวจสอบ  ความรวดเร็วในการให้บริการ  ความปลอดภัย ฯลฯ และน าข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับการ
ติดต่องานจากลูกค้ารายใหม่ๆ อยู่เสมอ  

การทดสอบแบบไม่ท าลายนี้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ เช่น 
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส าหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี หรือการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงาน
ความสมบูรณ์หรือบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น  แต่มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานที่
ตรวจสอบนั้นยังอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่   

 
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
การทดสอบโดยไม่ท าลายนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดคือการป้องกันมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆ เกิดความ

เสียหายอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
ความเส่ียงในการท างานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกวา้งหากเกดิความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ท าลายจึงถูกควบคุมโดยมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสมาคมหรือองค์กรระดับประเทศต่างๆ  ซึ่งแต่ละสมาคมจะก าหนดวิธีการตรวจสอบโดยไม่ท าลายแต่ละประเภท
ขึ้นมาเป็นมาตรฐานของตนเอง  ตัวอย่างองค์กรหรือสถาบันวิชาชีพส าคัญในต่างประเทศที่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทดสอบโดยไม่ท าลายมีดังต่อไปนี้ 

 American Society of Nondestructive Testing (ASNT) 

 American Petroleum Institute (API) 

 Certified Welding Inspector (CWI) 

 American Welding Society (AWS) 

 Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) 

 International Organization for Standardization (ISO) 

 Certified Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP) 
นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแล้ว  สมาคมเหล่านี้ยังมีการก าหนดระดับทักษะของบุคลากรผู้ตรวจสอบ   

โดยบุคลากรจะต้องได้รับการอบรม  ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขั้นที่ก าหนดไว้จึงจะ
สามารถท าการทดสอบตามมาตรฐานได้ เช่น บุคลากรที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมี
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ทั้งหมด 3 ระดับ บุคลากรท่ีผ่านการทดสอบในระดับที่ 1 สามารถท าการทดสอบและบันทึกผลได้ตามวิธีการท่ีก าหนด ส าหรับ
ระดับที่ 2 บุคลากรมีหน้าที่ในการตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ส่วนบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบใน
ระดับท่ี 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมีหน้าที่ในการเลือกวิธีการทดสอบ สามารถจัดการฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรองให้กับบุคลากร
ในระดับที่ 1 และ 2 ได้ 
 บริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 278 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการรับรองระดับ 1 จ านวน 28 คน 
ระดับ 2 จ านวน 245 คน และระดับ 3 จ านวน 5 คน (เป็นผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน) บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการรับรองมีจ านวนพอเพียงและมีการหมุนเวียนอย่างสมดุล   

(2)  การตรวจสอบเพือ่รับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification) 
การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภาพงาน เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ท าลาย  

ซึ่งท าโดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ  รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในชิ้นงาน  และประมวลผลการทดสอบพร้อมทั้ง
ออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน  ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานน้ันๆ มีสภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งาน
หรือไม่  การตรวจสอบสามารถท าได้ทั้งการตรวจสอบรับรองชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน โดยด าเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ที่
โรงงานผู้ผลิต หรือในระหว่างการติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน รวมทั้งด าเนินงานภายหลังการใช้งาน เช่นการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพประจ าปีส าหรับถังบรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทั้งระบบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน     (Plant Inspection 
Service) เป็นต้น ลูกค้าหลักส าหรับบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลูกค้าที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG/CNG ถังบรรจุน้ ามัน ถังบรรจุ
สารเคมี ) หม้อน้ า ภาชนะความดันประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2.  ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงกล่ันน้ ามัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี 
แท่นขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาต ิที่ต้องการตรวจสอบและรับรองคณุภาพโรงงานตามมาตรฐานการผลิตและการซ่อมบ ารุง 

การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีข้อดีที่ส าคัญคือ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่องโดยจัดท าเป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด โรงงานปิโตรเคมีต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตใน
อนาคตสูง  สาเหตุหลักจากการขยายตัวของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของถัง
บรรจุ ท้ังถังติดตรึงและถังที่ใช้ในการขนส่ง และอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณต์่างๆดังต่อไปนี้ 

 ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอตุสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
คลอรีนเหลว เป็นต้น 

 ถังก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank)  เพื่อจัดท าประวัติ และรับรอง
คุณภาพแท็งก์ขนส่งตามข้อก าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เชน่ ถังเก็บน้ ามัน 

 หม้อน้ าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อน้ าแบบท่อน้ า (Water Tube Boiler) 

 การตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Welding Operator / Welder Qualification Test) 
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 ถังเก็บและจา่ยกา๊ซ ถงัขนส่งปิโตรเลียมเหลว และถังกา๊ซหงุต้ม  
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัยของวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตราย ดังนั้นบริษัทฯ จึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด 

ทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว  บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความส าคัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปล่ียนแปลง ความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงาน  และน ามาประมวลผล ตัวอย่างเช่น ประมวลผลให้ลูกค้าทราบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ชิ้นงานที่
ตรวจสอบมีความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่าหากชิ้นงานมีการเส่ือมสภาพในอัตรา
เดิม  ชิ้นงานน้ันๆ จะสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้อีกนานเท่าใด  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับลูกค้า เช่น 
ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญในการบ ารุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น  สามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ในบางกรณีลูกค้าสามารถใช้ผลการตรวจสอบเป็นเครื่องยืนยันส าหรับการขอลดเบี้ย
ประกันภัยได้อีกด้วย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการประเมินความเส่ียงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยหลักการ Risk Based 
Inspection (RBI) เพื่อก าหนดความถี่ วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะท า
ให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการลดความถีก่ารตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมีความเส่ียงต่ า 
และให้ความส าคัญมากขึ้นกับอุปกรณ์ที่มีความเส่ียงสูง และสามารถน าไปลดภาระเบี้ยประกันภัยของโรงงานที่น าวิธีการนี้มา
ใช้ 
 
 การจัดท าประกันภัยส าหรับความเสียหายจากการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ มีการจัดท าประกันภัยบุคคลที่สามกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 100 
ล้านบาท เพื่อป้องกันความเส่ียงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ยังมีการจัดท าประกันภัย
เพิ่ม เติมส าหรับลูกค้าบางรายที่มีการปฏิบัติ งานนอกชาย ฝ่ัง (Offshore) โดยเป็นการประกันภัยแบบ Workman 
Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งน าไปสู่การเรียกร้องเงิน
ประกันแต่อย่างใด 
  
 ใบรับรองที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิ้นงานโดยใช้วิธีการทดสอบโดยไม่
ท าลาย  และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน  ดังนั้นใบรับรองที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
เช่นกัน คือใบรับรองส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย และใบรับรองส าหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งถือเป็นงาน
ควบคุมทางด้านวิศวกรรม  ดังนั้นบุคลากรท่ีสามารถออกใบรับรองคุณภาพของชิ้นงานได้นั้นต้องเป็นบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับ
สภาวิศวกรส าหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป  โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 
4 ระดับคือ 

 ภาคีวิศวกรพเิศษ 

 ภาคีวิศวกร 
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 สามัญวศิวกร 

 วุฒิวศิวกร (ระดับสูงสุด) 
ทั้งนี้ขอบเขตของงานที่แต่ละระดับสามารถท าได้แตกต่างกันออกไป ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 

(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 เช่น ภาคีวิศวกร สามารถท างานออกแบบและค านวณ ส่วนสามัญวิศวกร สามารถควบคุมและตรวจสอบงานติดตั้ง และ
วุฒิวิศวกรสามารถท างานวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามขอบเขตการท างานของวิศวกรควบคุมแต่ละระดับใน
รายละเอียดก็จะแตกต่างกันตามสาขาวิศวกรรม 

นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะการตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบถังก๊าซแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน และหม้อน้ า เป็น
ต้น  ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะเป็นผู้ควบคุม
ขั้นตอนในการฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้
ตรวจสอบด้วย   

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพรวม 
70 คน ซึ่งยังอยู่ในระดับท่ีเพียงพอกับการด าเนินงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้อย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 
ใบรับรองที่บริษทัฯ ได้รับ 

หนว่ยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

กรมธุรกิจ
พลังงาน ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับท่ี 3 ใชใ้นการทดสอบและตรวจสอบถงั

น้ ามัน 
15 พ.ค. 58 ถึง 

14 พ.ค. 61 
ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ
หุงต้ม ถงัเก็บและจ่ายกา๊ซ ถงั
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์ ประเภทที่ 1 

ใชใ้นงานการทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊าซหงุต้ม ถังเก็บและจา่ยกา๊ซ ถงั
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ 
ประเภทท่ี 1 

12 ต.ค. 58 ถึง 
20 ส.ค. 61 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ ประเภท
ที่ 1 

ใชใ้นงานการทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊าซและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งกา๊ซ ระบบ
ท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 

10 เม.ย. 60 ถึง 
23 มี.ค. 63 

สภาวิศวกร 
 

ได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคล 

ใชใ้นงานด้านวิศวกรรมควบคมุ 1 ธ.ค. 60 ถึง 
30 พ.ย. 61 

ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันต ิ
 
 
 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางดา้น อุตสาหกรรม 

ใชใ้นงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง X-ray 
Radiography 

19 ก.ย. 59 ถึง  
18 ก.ย. 61 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางดา้น อุตสาหกรรม 

ใชใ้นงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสาร
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2 

16 มิ.ย. 60 ถึง  
15 มิ.ย. 65 
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หนว่ยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

 ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางดา้น อุตสาหกรรม 

ใชใ้นงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง 
Iridium-192,Selenium-75, 
Caesium-137 

5 พ.ย. 60 ถึง  
4 พ.ย. 65 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนวิเคลียร์
ทางดา้น เครื่องก าบังรังสี 

ใชใ้นงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง  
Depleted Uranium 

14 ส.ค. 60 ถึง  
13 ส.ค. 65 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางดา้น อุตสาหกรรม 

ใชใ้นงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสาร
รังสี (Source) Selenium-75 กลุ่ม 2 

29 ก.ย. 59 ถึง  
28 ก.ย. 61 

 
บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนุญาตต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ (1) ผู้ให้บริการ ซึ่งต้อง

น าใบอนุญาตติดตัวไปเพื่อน าเสนอตอ่ลูกค้า (2) แผนกความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคมุใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตาม
ข้อก าหนด และ (3) แผนกทรัพยากรบุคคล จัดเก็บต้นฉบับใบอนุญาตทั้งหมดและน ามาตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็น
ระยะเพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 

บริษัทฯ ติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเตรียมการขึ้น
ทะเบียนบุคลากรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อย่างครบวงจร  
ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนดได้ครบทุกประเภท 

 
2.1.2 การให้การอบรม 

การด าเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี้  บุคลากรผู้มีความช านาญถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งส าหรับการด ารง
อยู่และความก้าวหน้าของธุรกิจ  บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้  ได้รับการรับรองส าหรับการทดสอบประเภทต่างๆ 
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความช านาญและแม่นย าในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่องจาก
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ เองและของลูกค้าได้  ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้  จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมภายใน
ขึ้น  มีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องการทดสอบประเภทต่างๆ  โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไม่ท าลาย
ตามมาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ผ่านการทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3) 
ตัวอย่างหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย มีดังต่อไปนี้ 

 Radiographic Testing Level I & II 

 Magnetic Particle Testing Level I & II 

 Liquid Penetration Testing Level I & II 

 Ultrasonic Testing Level I & II 

 Visual Testing Level I & II 
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 Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II 

 Eddy  Current  Testing  Level  II 
นอกเหนือจากความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลายแล้ว  บริษัทยังมีการเปิดอบรมความรู้ทั่วไปให้กับ

พนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  ความปลอดภัยในองค์กร โดยหลักสูตรทั่วไปที่เปิดอบรม อาทิเช่น หลักสูตรการ
ปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการท างาน การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined space) และ
เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital  Economy) เป็นต้น   

นอกจากนี้  บริษัทยังมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น 
 
2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
2.2.1     กลยุทธ์ทางการตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษทั 
นอกเหนือจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายและบริการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว  บริษัท

ยังมีนโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการให้กับลูกค้า  โดยการท าความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและ
ตอบสนองให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เพิ่มการบริการด้านการวางแผนการตรวจสอบให้กับ
ขบวนการผลิตของโรงกล่ันน้ ามัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 
และระหว่างการหยุดซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   และเมื่อบริษัทได้ให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายและตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีความบกพร่อง   บริษัทก็ให้บริการในการให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแนะน าในการซ่อมแซม รวมถึงเป็นตัวแทน
ของลูกค้าในการควบคุมการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย    ในปัจจุบันการให้บริการในลักษณะนี้ได้รับความนิยม
จากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัทฯมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล รวมทั้งศึกษา
ปรับปรุงการประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 

การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง 
บริษัทมีการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายที่หลากหลาย ทั้งวิธีการแบบทั่วไป (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ บริษัทและบุคลากรของบริษัท
ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท  ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริการท่ีบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันสามารถครอบคลุม
ความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  และบริษัทยังมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมาย
เพื่อน าเสนอการให้บริการท่ีทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง  ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน Advanced NDT ให้มาก
ขึ้นเพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้วิธีการแบบทั่วไป และ
สามารถให้บริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณ์
ส าหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม   

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 
บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการในต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมาของไทยที่มี

โครงการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมถึงการเข้าไปรับงานด้วยตัวเอง  ซึ่งก็เริ่มมีการให้บริการบ้างแล้วเช่น การให้บริการ
งานทดสอบและตรวจสอบในประเทศพม่า และคาดว่าจะขยายบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต   
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น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม  ท าให้บริษัทสามารถประยุกต์ใช้การ

ทดสอบโดยไม่ท าลาย ความรู้ทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง  เพื่อให้ค าปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม (Engineering solution provider) และน าเสนอบริการที่เหมาะสมส าหรับลูกค้า โดยบริษัทจะร่วมศึกษาระบบการ
ผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งความต้องการของลูกค้า  และน าเสนอทางเลือกในการทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่าที่ สุด 
รวมถึงให้ค าแนะน าทางวิศวกรรมในกรณีท่ีตรวจสอบพบความผิดปกต ิ เพื่อให้ลูกค้าด าเนินการแกไ้ขได้อย่างมีประสิทธิผลและ
มีความปลอดภัยสูงสุด 

สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
ส่ิงส าคัญที่สุดส าหรับการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายคอืการให้ผลการทดสอบท่ีถูกต้องแม่นย าได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทน าเสนอบริการในราคาที่แข่งขันได้  โดยมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง
ต้องอาศัยบุคลากรที่เชี่ยวชาญประกอบกับการควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทีมงานด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบหน้างาน
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯในปัจจุบันคือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี เช่นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ันน้ ามัน โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและต้องการความปลอดภัยสูงมาก  หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้อัน
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงได้  โดยกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปน้ี 

(1)  เจ้าของโครงการ (Project Owners)  ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
หรือตามกฎหมาย  โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามวาระท่ีกฎหมายก าหนด   

(2)  ผู้รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เช่นการสร้างโรงไฟฟ้า การวางท่อก๊าซ เจ้าของ
โครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ด าเนินโครงการแทน โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม   อย่างไรก็ตาม การจะได้รับงานเป็นผู้รับเหมาช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รับรอง (Approved vender list) ของเจ้าของโครงการด้วย   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองของบริษัทคือ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
โดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น โครงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสูง เป็นต้น ซึ่งต้องการการทดสอบโดยไม่
ท าลายในการควบคุมคุณภาพ  แม้ในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการในอุตสาหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้อื่น  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่ารายได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  เนื่องจากปัจจุบันงาน
วิศวกรรมโครงสร้างเหล็กก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกันความเสียหายได้ดี จึงเป็นท่ีนิยมใช้มากขึ้น
แทนโครงสร้างคอนกรีต 

 
2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทางคือ 
(1)  การติดต่อลูกค้าโดยตรง  ส าหรับเจ้าของโครงการแล้วบริษัทจะใช้วิธีการติดต่อน าเสนอบริการโดยตรงเพื่อสร้าง

โอกาสในการให้บริการและการได้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการ
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ให้บริการแล้ว ลูกค้าจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีการแนะน าต่อๆกัน ส าหรับในส่วนของผู้รับเหมาบริษัทใช้
วิธีการติดต่อโดยตรงเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่
ที่ใช้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง 

(2)  การใช้ภาคราชการเป็นส่ือกลาง  การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการตรวจรับรองหม้อน้ า 
ถังรับแรงดันสูง ถังแอลพีจี และถังน้ ามันขนาดใหญ่  จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการขึ้นทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท ผ่านส่ือของหน่วยงาน
ราชการในการแนะน าลูกค้าให้ติดต่อกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น 

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
1.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

การทดสอบโดยไม่ท าลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้งหรือใช้งานวัสดุหรือ
โครงสร้างต่างๆ  สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายมี
แนวโน้มเป็นไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ส าคัญโดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นในการ
ด ารงชีพได้ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีไม่มีขีดจ ากัด  อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีน ามาซึ่งความเส่ียงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว  ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียง เล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง  ดังนั้นการควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ   ปัจจุบัน
ประเทศที่พัฒนาแล้วการทดสอบโดยไม่ท าลายมคีวามจ าเป็นแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน  
การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งส่ิงรอบตัวในชีวิตประจ าวัน เช่น สะพาน ลิฟท์โดยสาร เครื่องเล่นในสวน
สนุก ก็ยังมีการทดสอบความปลอดภัยโดยอาศัยการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทย การทดสอบโดยไม่ท าลายยังถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับ
การควบคุมคุณภาพโดยทั่วไปการทดสอบโดยไม่ท าลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิตทั่วไป   
ดังนั้นธุรกิจที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายจึงเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างโลหะ  เช่น ตึกสูง สะพาน การ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น  เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมี
การพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงานเป็นส าคัญ  ซึ่งความเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถ
สรุปได้ดังภาพ 
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การส ารวจและผลิต 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอน

อ่ืนๆ 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊าซ 
NGV,LP

G 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันต้น 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันกลาง 
และข้ันปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อื่นๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย 

น้ ามัน 
ส าเร็จรูป 

อ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
ส าหรับอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี
บริการก๊าซ 

น้ ามันดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คุณภาพของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อส่งน้ ามัน และอ่ืนๆ 

ทดสอบการก่อสร้างและตดิตั้งโรงงาน  
และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ ถัง
น้ ามัน รวมทั้งสารเคมีอันตรายอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรักษา 

โรงกล่ันน้ ามัน 

ทดสอบการก่อสร้างและตดิตั้งแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

 
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหว่าง
การใช้งานส าหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น  
รวมทั้งขั้นกลางและปลายบางส่วน 
 

ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV 
และสถานที่ใช้ก๊าซ ตามที่กฎหมายก าหนด 

การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 

    ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี                        NDT / Inspection & Certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NDT / Inspection & Certification มีความจ าเป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพส าหรับการจัดหาพลังงานทั้ ง

กระบวนการตั้งแต่การส ารวจและผลิตจนกระทั่งถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน  ดังนั้น NDT / Inspection & 
Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาครัฐได้เริ่มให้ความส าคัญกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการออกกฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG และ CNG อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยท าให้
ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่ควร    ซึ่งหากมีการให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะท าให้การเติบโตของการ
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างก้าวกระโดด 

ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นการ
ให้บริการท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของคู่ค้าโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรับรอง
โรงงานและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบตามกฎหมาย จึงท าให้ฐานลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจน้อย 
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ข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซหงุต้ม (LPG) :  
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ ต้องขอรับใบอนุญาตและก าหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการทุกป ีและต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งในการก่อสร้างใหม่และทุกๆ 5 ปี  
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) : 
- สถานีบริการ และสถานท่ีใชก้๊าซ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ ต้องขอรับใบอนุญาตและ

ก าหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกป ี และต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งใน
การก่อสร้างใหม่และทุกๆ 5 ป ี

น้ ามัน (Aboveground Storage Tank): 
- ถังน้ ามันขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบภายนอกทุกปี และตรวจภายในทุก 15 ปี 
       นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ เก็บ ใช้งานและการขนส่งก๊าซและน้ ามันแล้ว 

ภาครัฐยังได้ให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนส่งสารเคมีอันตราย โดยก าหนดให้ถัง
บรรจุและขนส่งสารเคมีอันตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 และ 6 ปีตามมาตรฐานสากลก าหนด 

 
แนวโน้มอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลังงานจากน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติ  โครงสร้างของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ  

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการน าก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ ามันมาแปรสภาพเป็นสารโอ
เลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่านกระบวนการกล่ัน แยก ท าให้แตกตัว และแปรรูป 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เป็นการน าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่างๆ เช่นเม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย เป็นการน าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่านกระบวนการ
แปรรูปต่างๆ ให้กับการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
และขั้นกลาง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและสารกัดกร่อน  ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant shutdown inspection) ตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุงประจ าปี ดังนั้นการขยายการลงทุนใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่างดี 

การประกาศให้ท้องที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการปิโตรเคมีเกิดการตื่นตัวในเรื่องส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปล่อย
มลพิษในโรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของท่อและวาวล์ต่างๆ
ได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT 
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 ความตอ้งการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
การด าเนินการของโรงไฟฟ้าแม้ความซับซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับการ

ควบคุมโดยการทดสอบโดยไม่ท าลายรวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงาน
ติดตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ า ต้องมีการตรวจสอบท่อล าเลียงน้ าจากเขื่อนมาสู่กังหัน   และโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  มีการตรวจสอบหม้อน้ า ท่อส่งไอน้ า  โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการ
ตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น  ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ท าให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  
และมีโอกาสในการเติบโตตามการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้า 

 
1.3.2 สภาพการแข่งขัน 

ส าหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดว่ามีการแข่งขันท่ีไม่รุนแรง ผู้ประกอบการแต่ละรายมักจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง 
โดยปกติจะไม่มีการแย่งลูกค้ากันเว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปล่ียนผู้ให้บริการเนื่องจากความแตกต่างด้านคุณภาพการ
ให้บริการ    ส าหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Advanced NDT) ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติเช่นกัน  บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยังมีการให้บริการใน
วงจ ากัดเนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย  ในปัจจุบันบริษัทท่ีใช้การทดสอบแบบ 
Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบทั่วไป (Conventional NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มี
ต้นทุนที่สูงกว่ามาก  ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของบริษัทต่างชาติจะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้
กว้างขึ้น  ท าให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดแีละความคุ้มค่าของเทคโนโลยีนี้ และจะมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต   

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ  แต่ใช้การสร้างพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่ค้ากับ
บริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ท าการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆจาก
พันธมิตรเหล่านี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของตนเองและ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต  

ความได้เปรียบส าหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภาพในการให้การทดสอบที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ และ
ความรวดเร็วในการให้บริการ    จากประสบการณ์ที่ผ่านมาท าให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปน้ี 

 เป็นหน่ึงในผู้น าตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมูลค่าตลาดรวม 

 มีบริการท่ีครบวงจร  โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ  ซึ่งบริษัทมีบุคลากรในด้านนี้
มากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ  และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทุกประเภท 

 มีความต่อเนื่องในการให้บริการสูง โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งมีฐาน
ลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่  

 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ  โดยการน าผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบท่ีตอบโจทย์
ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 มีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง  ลูกค้าหลักของบริษัท เช่น บริษัทในกลุ่ม ปตท  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก  ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าใหม่เกิดความไว้วางใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

 มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการท างาน โดยมีทีมงานด้านความปลอดภัยท าหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น 

 มีความพร้อมของทีมงาน  เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการส าหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ได้รับการรับรองด้านคุณภาพโดย ISO 9001, ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการส าหรับการ
ทดสอบโดยไม่ท าลาย) OHSAS 18001 (การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และมี
โครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพในการให้บริการ
ของบริษัท 

 ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 
1.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ 

วัตถุดิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกจิของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ท าลาย  
และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น  เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทน าเข้าจากต่างประเทศและบางส่วน
ส่ังซื้อกับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย ส่วนวัสดุส้ินเปลืองจะส่ังซื้อกับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศแทบทั้งหมด  ทั้งนี้ตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่หลายราย  บริษัทจึงไม่มีความเส่ียงจากการพ่ึงพาผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง 

การน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่น าเข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI การซื้อขายจะใช้เป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มิได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการส่ังซื้อวัตถุดิบ  อย่างไรก็
ตามที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท  ส าหรับในอนาคต
ผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงในกรณีที่ยอดซื้อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

 
1.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

การใช้งานวัสดุอันตรายที่มีความจ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย เช่น สารรังสี ได้รับการควบคุมจาก
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โดยบริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บและใช้งานสารรังสีอย่างเข้มงวด สารรังสีที่เหลือจากการใช้งาน
จะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจ าหน่ายเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อก าหนดทางกฎหมาย  ส่วนวัสดุที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายประเภทอื่น เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี น้ ายาล้างฟิล์ม เศษวัสดุ จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย  ทั้งนี้บริษัทให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและส่ิงแวดล้อมเป็น
อย่างมาก  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าตรวจสอบการท างานของพนักงานที่หน้างานของ
ลูกค้าและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นท้ังกับพนักงานและส่ิงแวดล้อม 
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1.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวม 6 ฉบับ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 57.39 ของรายได้รวม โดยในส่วนของ
การให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 86.29 ของรายได้จากการทดสอบโดยไม่ท าลาย และส่วน
ของการให้บริการตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 44.31 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง  
 
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 โดยทัว่ไปธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะรับจา้งท างานตามสัญญาก าหนดการส่งมอบงานจะแตกต่างกันตามที่ลูกค้า
ก าหนด บริษัทค านวณมูลค่างานท่ียังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยวธิีอัตราร้อยละของงานท่ีเสรจ็ 
(Percentage of work completion) 
 ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2560 งานท่ียงัไม่ส่งมอบคิดเป็นมูลค่า 43.46 ล้านบาท 
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1.  ความเสี่ยงในการเรียกช าระเงินจากลูกค้า 

 ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO 
โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 50% ซึ่งไม่มีปัญหาการช าระเงิน อาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบ
หรือระบบของเอกสารบ้าง ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 
40%  ซึ่งปกติโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกล่ันน้ ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาราย
ใหญ่หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ด าเนินโครงการโดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบ
และตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ  บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้หรือได้รับช าระจากเจ้าของโครงการล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้   
 การป้องกันและลดความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนี้ในอนาคตไว้โดยการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการที่จะ
ด าเนินการ  รวมทั้งพิจารณาประวัติการช าระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส  กรณีมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดช าระหนี้ บริษัทได้ด าเนินการขอให้ผู้รับเหมาจัดท าหนังสือโอนสิทธิ
เรียกร้องจากผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง  หรืองดการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เก่าได้รับ
การช าระ  
 

2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานให้บริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในงานตรวจสอบและ

งานวิศวกรรมบริการ จึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นย า 
เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสีย
บุคลากรหรือมีบุคลากรท่ีมีความสามารถที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้   

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากร

ด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดแผนให้หน่วยงานฝึกอบรมภายในท าการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการท างาน เป็ นต้น   
บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานท่ีเข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากรที่เข้าใหม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปได้อย่างสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอส าหรับการ
ให้บริการ  และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นสวัสดิการ

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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ให้กับพนักงาน  ให้ทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวข้อง  และอื่นๆบริษัทฯ คาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษา
บุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้ 
 

3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐาน

หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส าหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์
หรือจุดบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้นเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบทดสอบตามที่ลูกค้าหรือ
หน่วยงานราชการก าหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้
งานหรือไม่  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเส่ียงต่อภาระในการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้ นงานในอนาคต  
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการให้บริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใช้งานของชิ้นงานที่ตรวจสอบโดยการ
อ้างอิงจากผลการทดสอบโดยไม่ท าลาย  ท าให้เกิดความเส่ียงในกรณีที่ชิ้นงานท่ีบริษัทฯ ให้การรับรองเกิดความเสียหายโดยมี
หลักฐานว่าบริษัทฯ มีการประเมินผลผิดพลาด  ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบส าหรับความเสียหายดังกล่าว 

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้จัดท าประกันภัยบุคคลที่ 3 ส าหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ การ

ให้บริการตรวจสอบและการรับรองแต่ละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด าเนินการด้วยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายอย่างสม่ าเสมอในด้าน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจาก
ลูกค้าแต่อย่างใด ท าให้บริษทัฯ มีความเชื่อมั่นวา่ความเส่ียงจากการรับรองผลงานดังกล่าว เป็นความเส่ียงที่สามารถควบคมุได้ 
อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประเมินผลผิดพลาด ท าให้บริษัทยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการ
รับรองผลงาน 
  

4.  ความเสี่ยงจากคู่แขง่ขนัต่างประเทศจากการเปิดเสรทีางการค้าและบริการทางวิศวกรรม 
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการให้บริการทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท

ข้ามชาติเข้ามาน าเสนอบริการทดสอบโดยไม่ท าลายให้กับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษั ทข้ามชาติ
เหล่านี้ จะให้บริการทางด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทสัญชาติไทย 
ผู้บริหารมีความเห็นว่าการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติจะให้ประโยชน์ในแง่ของการท าให้เทคโนโลยี Advanced NDT  เป็นที่รู้จัก
และใช้งานแพร่หลายมากกว่าปัจจุบัน 

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ มีการหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการตรวจสอบและทดสอบเพื่อน ามาเพิ่มมูลค้าการให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวโดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Advanced NDT 
เพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวจากพันธมิตร เพื่อการเตรียมตัวส าหรับ
การแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
บริษัทฯ ไม่มีหน้ีเงินกู้ยืมทัง้ระยะส้ันและระยะยาว จึงไมม่ีปัจจยัความเส่ียง จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงินกู้

และการช าระหนี้ อีกทั้งบรษิัทคู่คา้มีขนาดใหญแ่ละมีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงท าให้ไมม่ีความกังวลในเรื่องของความเส่ียง

ทางดา้นการเงินของบริษัทฯ 

 

6.  ความเสี่ยงจากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  

 บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยการน าเขา้จากตา่งประเทศเป็นจ านวนน้อย จึงไมม่ีความเส่ียงจาก
อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราของบริษัทฯ 

 

7.  ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 เนื่องจากการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยเน้นให้บริการกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น ส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซ  ปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม Steel Fabrication  โดยในปี 
2558-2559 เกิดความผันผวนของราคาน้ ามันอย่างรุนแรง  ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
อุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซซบเซาต่อเนื่อง มีผลให้ความต้องการใช้บริการงานทดสอบตรวจสอบลดลง
มากกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จ าเป็นที่ต้องลดราคางาน
บริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าส าคัญไว้ อันมีผลให้ผลประกอบการลดต่ าลงด้วยเช่นกัน  

ส่วนเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
ราคาบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงตามค่านิยมขององค์กรท่ีก าหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย บริการ
ฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ 

การป้องกันและลดความเส่ียง 
1. รักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นพันธมิตรและใช้บริการมาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรับลดค่าบริการลงเล็กน้อย 
2. เร่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ให้มากขึ้น 
3. พัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน สากลเพิ่มมากขึ้น  
4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความหลากหลายของบริการ  

 
8.  ความเสี่ยงเรื่องวัสดุที่ให้บริการ 

บริษัทมีการใช้วัสดุในการให้บริการหลายชนิดด้วยกัน วัสดุส้ินเปลืองโดยส่วนใหญ่จะส่ังซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศ จากผู้จัดจ าหน่ายหลายรายดว้ยกันบริษัทจงึไม่มคีวามเส่ียงจากการพ่ึงพาผู้จดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยัง
มีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในการให้บริการ   

 
9.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ 
นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและส่งผลต่อ

การเติบโตและทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีความเส่ียงจากนโยบายรัฐบาล ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1. นโยบายเปิดสัมปทานส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

จากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชะลอนโยบายการประมูลสัมปทานส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย  ปัจจุบันรัฐบาลมี

แนวโน้มที่จะเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในปี 2561 นี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้โดยคาดว่ารัฐบาลคงจะเร่งให้มีการ

เปิดสัมปทานส ารวจปิโตรเลียมใหม่เพิ่มเติมอีกซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริการทดสอบโดยไม่ท าลายเพิ่มมากขึ้น 
2. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้และโรงไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก 

 ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้คาดการณ์ว่าอาจจะไม่

สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอ จึงมีแผนงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ รวมถึงโรงไฟฟ้าขนาด

กลางและขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้ความต้องการบริการการทดสอบโดยไม่ท าลายทั้งขณะก่อสร้าง และ

บ ารุงรักษาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
3. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 ด้วยปัจจุบันข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้งาน การน าเข้าและส่งออกสารกัมมนัตรังสีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้น ามาใช้

ในงานบริการ  อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพื่อสันติซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าประกันและข้อก าหนดอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิม 

จึงอาจเป็นผลให้ต้นทุนในการด าเนินงานของบริษัทฯ สูงขึ้นตามเช่นกัน 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ทรัพยส์นิถาวรหลัก 
 
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 4.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที ่ ที่ตั้ง เนื้อที ่ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองทีด่นิ 

66114 และ 
66115 

อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

1 งาน  
66 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 1,932,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานสาขา 

66116 อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

41 ตารางวา เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 287,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานสาขา 

110547 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ จดจ านองกับธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

-ไม่มี- 2,800,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานใหญ ่

89857 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ 1 งาน 
18.6 ตารางวา 

จดจ านองกับธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

-ไม่มี- 4,000,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานใหญ ่

89858 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

1 ไร่ 3 งาน 
77.9 ตารางวา 

จดจ านองกับธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

-ไม่มี- 2,200,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานใหญ ่

31034 และ 
31035 

อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

2 ไร่ เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 7,500,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานสาขา 

6628 เขตประเวศ 
จ.กรุงเทพฯ 

38 ตารางวา เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 2,280,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานสาขา 

107110 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

1 ไร่ เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 3,081,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานย่อย 

205926 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

2 ไร ่ เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 9,800,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานสาขา 

72919 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

1 ไร่ 3 งาน 
74.2 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 14,101,180 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานสาขา 

รวม 47,981,180 
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4.1.2     เครื่องมือ อปุกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ, จดจ านองกับธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 57,404,939 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ เป็นเจา้ของ 52,290,098 
เครื่องใช้ส านกังาน เป็นเจา้ของ 4,397,050 
เครื่องตกแตง่ตดิตั้งส านักงาน เป็นเจา้ของ 2,851,312 
งานระบบสาธารณูปโภค เป็นเจา้ของ 798,938 

ยานพาหนะ 
เป็นผู้เช่า (สัญญาเชา่ทางการเงนิ) 4,565,506 

เป็นเจา้ของ 24,359,715 
รวม 146,667,558 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  
บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด ( “นาแคป”) (จ าเลย) 

เกี่ยวกับมูลหน้ีที่นาแคปค้างช าระกับบริษัทเป็นจ านวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอดลูกหนี้คงค้างรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 0.89 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ านวน มูลหนี้จ านวน
ดังกล่าวเป็นมูลหนี้จากนาแคปโดยตรงจ านวน 12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (“โอพีไอ”) 
จ านวน 5.16 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองเป็นผู้รับเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) 
โดยนาแคปเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหน่ึง บริษัทรับงานตรวจสอบท่อ
ก๊าซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงื่อนไขว่าโอพีไอจะจ่ายช าระเงินให้กับบริษัทหลังจากที่ได้รับช าระจากนาแคปแล้ว ดังนั้นนาแคปจึง
เป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้ท้ังหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ของนาแคปมาให้กับบริษัทเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2551) 

นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างส าหรับ
อุตสาหกรรมพลังงานและมีเครือข่ายทั่วโลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการวางท่อส่งก๊าซให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดย
บริษัทฯ รับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อ
ส่งก๊าซส่วนต่อเส้นที่สามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง  และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์
ไทยมาเลเซีย (รับงานร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งส้ิน 89 ล้านบาท 

โครงการเริ่มต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายช าระเงินอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ที่
เริ่มมีการค้างช าระ ซึ่งบริษัทฯ ใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมทั้งจัดท าหนังสือถึงผู้บริหาร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการช าระ
หนี้ของนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้ส าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 โดยตกลงจะช าระหนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างนั้นนาแคปมีการช าระหนี้บางส่วน 
จนกระทั่งบริษัทฯ ด าเนินงานตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีการสรุปงานให้นาแคปตามสัญญาแต่
ยังมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อก๊าซที่ทดสอบด้วยรังสีส าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็น
หลักฐานส าคัญในการตรวจสอบท่ีนาแคปจ าเป็นต้องใช้ประกอบการส่งมอบงานให้กับ ปตท. โดยบริษัทฯ แจ้งต่อปตท.และนา
แคปว่าจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนาแคปช าระหนี้ท้ังหมดแล้ว ท้ังนี้ Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท.
ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ท าหนังสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยังไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคปไม่ส่ง
มอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอน าฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ 
ปตท.แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยังมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ดังกล่าวให้ ปตท.อย่าง
สมบูรณ์   
 
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายส าหรับความเป็นไปได้ในการได้รับช าระหนี้ 

นาแคปได้รับจ้างท างานให้แก่ ปตท.จ านวนท้ังส้ิน 4 สัญญา โดยมีงาน 1 สัญญา คือ สัญญาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ที่ ปตท.ยังมีหนี้คงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็นจ านวนเงิน  101.88 ล้านบาท  
ในขณะที่มีเจ้าหนี้ของนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินทั้งส้ิน 1,204.04 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตาม
ค าส่ังอายัดแม้แต่รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่าค่าจ้างคงเหลือที่จะช าระให้นาแคปไม่เพียงพอท่ีจะช าระตามกฎหมายอายัด
ได้ทุกราย ประกอบกับนาแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง  แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึง
ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่  รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องช าระเงินให้ใคร  จึงได้
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ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าอายัดของเจ้าหนี้ทุกราย  โดยจะขอน าเงินค่าจ้างคงเหลือจ านวนดังกล่าวไปวาง ณ ส านักงานวาง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ท่ีแท้จริงต่อไป  ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและได้มีค าส่ังอายัดแล้วบางราย แต่ยังไม่
ครบทุกค าส่ัง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนี้เป็นจ านวนมาก ปตท.จึงยังไม่สามารถน าเงินไปวาง ณ ส านักงานวางทรัพย์ได้ ทั้งนี้
หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคปให้กับธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหนี้ที่ศาลส่ังอายัดทุ ก
รายจะได้รับช าระหนี้ตามสัดส่วน 
     บริษัทฯ ตั้งมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกับนาแคปเป็นหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ านวนแล้วเมื่อปี 2550 และต่อมา เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปช าระหนี้แก่บริษัทฯ ทั้งจ านวนพร้อมดอกเบี้ย แต่ก็ไม่ได้รับช าระหนี้  นอกจากนี้นา
แคปได้ถูกบริษัท  เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส  จ ากัด ฟ้องคดีล้มละลาย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  และศาลมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2553 ในวันนัดตรวจค ารับช าระหนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้รวม  78  
ราย  เป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน  7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนส่ีหมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบส่ีบาท
สามสิบเก้าสตางค์) ต่อมาจพท.ได้นัดประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2554 เพื่อปรึกษาว่า ควรจะยอมรับค าขอ
ประนอมหน้ีก่อนล้มละลายของลูกหนี้  หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลูกหน้ีล้มละลายต่อไป   โดยจพท.แจ้งว่านา
แคปได้ยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันที่  17  สิงหาคม  2554 เสนอเงื่อนไขว่า ยอมช าระบรรดาหนี้ที่ศาลมี
ค าส่ังอนุญาตให้ได้รับช าระหน้ีแล้ว เป็นจ านวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศาลมีค าส่ังอนุญาต มีก าหนดช าระให้เสร็จสิ้นในงวด
เดียวภายใน 3 ปี นับจากวันที่ศาลมีค าส่ังเห็นชอบกับการประนอมหนี้  แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ที่มาร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบ
ค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนาแคปในวันประชุม จึงขอเล่ือนการลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา  จพท.จึงเล่ือนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554  แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้ง
แรก (ทีเ่ล่ือนมา) เนื่องจากจพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ท่ีเกิดอุทกภัยได้  จึงต้องเล่ือน
การประชุมออกไปเป็นวันที่  20  มีนาคม 2555  แต่ต่อมาเมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เล่ือนมา) เนื่องจากจพท.ไม่
สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนี้ได้ครบทุกราย  จึงต้องเล่ือนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม  2555 
เวลา  10.00  นาฬิกา  
 ในชั้นสอบสวนค าขอรับช าระหนี้  บริษัทฯ ได้น าส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ท่ีได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ของ
นาแคป  ในมูลหนี้ตามค าพิพากษา  และมูลหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาส่ังต่อไป  ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับช าระหนี้ตามที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ เพราะ
บริษัทฯเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับช าระหนี้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่เต็ม
จ านวนที่ยื่นค าขอรับช าระหนี้  หากที่ประชุมเจ้าหน้ีมีมติยอมรับตามที่นาแคปเสนอขอช าระหนี้เป็นจ านวน ร้อยละ 20 ของยอด
หน้ีที่ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้ได้รับช าระหนี้  และจากการที่จพท.สามารถรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียงเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 
2,189,468.53 บาท  จากที่มี เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้รวม 71 รายเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน  5,395,172,963.86 บาท  
หากจพท. จะแบ่งช าระให้แก่เจ้าหนี้ทุกราย ก็ต้องน ามาหารเฉล่ียตามสัดส่วน  ท าให้ไม่มีเจ้าหนี้รายใดได้รับช าระหนี้เต็ม
จ านวน 
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เล่ือนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนี้รายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ว่ายังไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรรมการผู้มีอ านาจ จึงขอเล่ือนลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกออกไปอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่ 13 
ธันวาคม 2555 เวลา 10 นาฬิกา โดยทนายความของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เล่ือนมา) ในวันที่ 13 
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ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรก จพท.แจ้งว่าลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย 
โดยกรรมการลูกหนี้ได้ยื่นค าร้องขอถอนค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้มีค าส่ัง
อนุญาตแล้ว ท่ีประชุมเจ้าหน้ีจึงมีมติให้ จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน ามาแบ่งปันให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนต่อไป โดยลูกหนี้
สามารถขอประนอมหน้ีภายหลังล้มละลายได้อีกตามกระบวนการล้มละลาย 
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาค าขอรับช าระหน้ีของ
บรรดาเจ้าหน้ีแต่ละราย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ี 
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6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อบริษทั   บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์  QLT 
เลขทะเบียนบริษทั  0107550000220 
ทุนจดทะเบียน   103.47 ล้านบาท ทุนช าระแล้ว  98.57 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) 

ที่ตั้งส านกังานใหญ ่  เลขที่ 21/3 ถนนบา้นพลง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028 

ที่ตั้งส านกังานสาขา (1)  เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี 20170 
โทรศัพท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร  0-3810-9653 

ที่ตั้งส านกังานสาขา (2)  เลขที่ 50 ซอยพฒันาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 
    โทรศัพท์ 0-2116-9294 โทรสาร 0-27221132 
ที่ตั้งส านกังานสาขา (3)  เลขที ่83/50 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
    โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3   โทรสาร 0-3300-5164 
เว็บไซต ์   www.qualitechplc.com 
นายทะเบียนหุน้สามัญ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) Tower A ชั้น 14 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นางสุวมิล  กฤตยาเกยีรณ ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 
 

6.2  ข้อมูลส าคัญอืน่  
 
      -ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคญัอื่น 

http://www.qualitechplc.com/
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.1  หุน้สามัญ 
 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 103.47 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98.57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

เป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 98.57 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจ านวน 98.57 ล้านหุ้น  
 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

  ณ 31 ธันวาคม 2560 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละ 

1 กลุ่มนายสรรพัชญ์  รัตคาม1 22,230,660 22.55 

2 กลุ่มนายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม2 19,098,335 19.38 

3 กลุ่มนายธวัชชัย  ลิปิธร3 12,213,220 12.39 

4 กลุ่มนายสุธิสาร  สิริจันทรดิลก4 7,406,815 7.51 

5 NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC 4,217,500 4.28 

6 นางสาววมิล  แซ่เตยีว 3,675,000 3.73 

7 กลุ่มนายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์5 3,447,555 3.50 

8 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 3,073,163 3.12 

9 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 1,680,000 1.70 

10 นางสาวปิยะดา  คุณทรงเกียรต ิ 1,519,700 1.54 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 78,561,948 79.70 

รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 98,568,485 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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หมายเหตุ :  
1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสรรพัชญ์ รัตคาม 17,840,000  18.10 
นางสาวญาณกร รัตคาม 4,340,000  4.40 
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม 35,910  0.04 
นางสาวปรานี รัตคาม 14,650  0.01 
นายคมจักร รัตคาม 100 0.00 

รวม 22,230,660    22.55 
 
2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500  10.17 
นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม 4,660,835  4.74 
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม 4,410,000 4.47 

รวม 19,098,335  19.38 
 
3 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายธวชัชยั ลิปิธร ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายธวชัชยั ลิปิธร 4,719,520 4.79 
นางสาวกมลนันท์ ลิปิธร 3,864,500 3.92 
นางนวลนภา ลิปิธร 3,629,200 3.68 

รวม 12,213,220 12.39 
 
4 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุธิสาร สิริจนัทรดิลก ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4,042,500 4.10 
นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก 3,364,315 3.41 

รวม 7,406,815 7.51 
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5 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสุเมธ เตชาชยันิรันดร ์ 2,647,555 2.69 
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์ 800,000 0.81 

รวม 3,447,555 3.50 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และส ารองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ 
หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

 
บริษัทย่อย 
ไม่มีการก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ท้ังนี้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ 

โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือก าไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งส ารองตาม
กฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร 

 
ข้อมูลการจ่ายเงินปนัผล 
 

 2556 2557 2558 2559 2560 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.84 1.00 0.92 0.45 0.39 
เงินปันผลต่อหุ้น 0.65 0.70 0.65 0.25 0.35 
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก าไรสุทธิ (%) 

77.93% 70.88% 70.37% 77.06% 89.74% 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทกัษะ
ของการเป็นกรรมการ 

1 นายนที  บุญพราหมณ ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ปริญญาโท DAP 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ปริญญาโท 
 

DCP 

3 นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท DAP,DCP,ACP 

4 นายสมชาย จองศิรเิลิศ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปริญญาโท DAP 

5 นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 
6 นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 

7 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ปริญญาโท DAP 

8 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม กรรมการ ปริญญาโท DAP 
9 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม กรรมการ/เลขานุการบริษัท ปริญญาตร ี DAP 
10 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 

 
 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี ้
  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์  รัตคาม ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
3. นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ 
4. นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช    กรรมการบริหาร 

ชื่อและจ านวนกรรมการ ซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราส าคัญของบริษัท หรือนายสรรพัชญ์ รัตคาม หรือนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช หรือนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญ
ของบริษัท  
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากต าแหน่งเป็นสัดส่วนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีถัดไป
ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้จริยธรรมที่ดีและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. จัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4  เดือน  นับแตว่ันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ 

2. จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ  วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัทฯ  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  นอกจากนี้  
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียด
การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ท้ังนี้  การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม ก ากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปน้ี  คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  อาทิเช่น  การท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของ



 

 
 

ส่วนที่ 2 หน้า 40 

 
 
 

บริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท า
ขึ้น  หรือถือหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

10. กรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงก าหนดให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนัก ดี และให้
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย จองศิรเิลิศ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ทางดา้นบัญชีเพยีงพอท่ี 
  จะสามารถท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

    โดยมี นางวมิล  แซ่ฟุ่ง  ท าหน้าที่เป็น  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรม
การท่ีลาออก 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

6. กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ  บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 

11. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน  ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ  ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
6. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
9. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็น

อิสระจากที่ปรึกษาทางวชิาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใช้จา่ยของบริษทั  เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

10. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้
ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ดงันี้  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสมชาย  จองศิริเลิศ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 โดยมี นางวิมล  แซ่ฟุ่ง  ท าหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ

ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีกหลังจากพ้นวาระแล้ว 
2.  กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระด ารงต าแหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร

หาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาฯ   
ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งภายใน 3 เดือนนับจากวันครบวาระของคณะกรรมการสรร
หาฯ ชุดเดิม 

3  กรณีต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน 

4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (ก) ครบก าหนดตามวาระ 
  (ข) ลาออก 
  (ค) ถึงแก่กรรม 
  (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (จ) พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
5.     กรรมการสรรหาฯ จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ  ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล 
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คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ 

2. มีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศเวลาและใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด 

 
 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
3. คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

แล้วแต่กรณี ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปน าเสนอชื่อต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
5. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้

น าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 
6. จัดสรรบ าเหน็จประจ าปีของกรรมการบริษทัท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบ 
7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี และก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
8. จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดังนี้  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์  รัตคาม ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นายสุเมธ เตชาชยันิรันดร ์ ผู้ช่วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
3. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ 
4. นางสาวรัชนวีรรณ รวิรัช กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการ
บริหารต่างๆ  ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ
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บริษัทฯ ตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคัญได้ดังนี้  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าส่ัง 

และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 
2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือ
ให้สัตยาบันในท่ีประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้า
สิบล้านบาทถ้วน) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร  ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท าสัญญา
รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับก าหนดเงื่อนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรือท านิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว   

8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้า
สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาท) 

9. อนุมัติให้น าทรัพย์สินของบริษัทฯ จ านอง จ าน า เพื่อเป็นประกันหน้ีสินของบริษัททุกประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะ
มีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไม่เกิน  20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)   

10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวต่อไป 

11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบัติการอื่นๆ 

13. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย 
การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร 

14. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจ
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ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ 
ได้ตามที่เห็นสมควร 

15. ให้มีอ านาจในการลงทุนซื้อหุ้นหรอืลงทุนในบริษัทอื่นๆ ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถว้น) 
16. ให้มีอ านาจในการอนุมัตใิห้บริษทัย่อยกู้ยมืเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าลา้นบาทถว้น) 
17. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
18. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกจิ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

    ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้    ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่ กฎหมายก าหนด   โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการ
บริษัท   

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัท 
มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การมอบ
อ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ก ากับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติประจ าวันของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายใน
ระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบข้อก าหนด ค าส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆไม่
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ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ 
6. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญญาต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ  

บริษัทฯ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท 

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงนิในการด าเนินการซื้อตามปกติธุรกจิของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดบิในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

8. อนุมัติการขาย การให้บริหารตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท าสัญญา 
รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หน่ึงร้อยล้านบาท) 

9. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯหรือบุคคลใดๆที่กระท ากิจการให้บริษัทฯ 

10. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย 
การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร 

11. ให้มีอ านาจในการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) 
12. มีอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ 
13. มีอ านาจในการลงนามรับรองส าเนาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 
2. ด าเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบข้อก าหนด ค าส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ     
ไม่ว่าภายใน และภายนอกบริษัทฯ 

6. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัท รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการ



 

 
 

ส่วนที่ 2 หน้า 47 

 
 
 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

8. อนุมัติการขายการให้บริหารตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท าสัญญา 
รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

9. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัทฯ 

10. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร 

11. มีอ านาจ ออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท างานภายในองค์กร 

12. มีอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ 
13. มีอ านาจในการลงนามรับรองส าเนาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นคราวๆ ไป 

 ทั้งนี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจะอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจมอบอ านาจให้พนักงานบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจหลักเกณฑ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้วทั้งนี้  การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย   

   
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป  

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายในด้านการสรรหา 
รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ าเสมอ ท้ังนี้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

เป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
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ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง  

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, 

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารท่ีไม่ได้เป็นพนักงานประจ าของบริษัทใน
รูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือน มีรายละเอียดดังนี ้

 

ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 16,500 บาทต่อครั้ง   
   กรรมการ 11,000 บาทต่อครั้ง   
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,200 บาทต่อครั้ง   
   กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาทต่อครั้ง   
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 13,200 บาทต่อครั้ง   
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000 บาทต่อครั้ง   
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารท่ีไม่ได้เป็นพนักงานประจ าของบริษัท  10,000 บาทต่อเดือน 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
ก าหนดจ านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป 
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2560 
 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

(จ านวนครั้ง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(จ านวนครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

(จ านวนครั้ง) 
1 นายนที  บุญพราหมณ ์ 7/7 - 1/1 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 7/7 4/4 1/1 

3 นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์ 7/7 4/4 - 

4 นายสมชาย  จองศิริเลิศ 7/7 4/4 - 

5 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 6/7 - - 

6 นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 7/7 - - 

7 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 7/7 - 1/1 

8 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 7/7 - - 

9 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 6/7 - - 

10 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 3/3 - - 

 
               
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 
 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ 
ค่าตอบ 

แทนรายเดอืน 
รวมค่าตอบแทน 

1 นายนที  บุญพราหมณ ์ 126,500.00 179,230.00 - 305,730.00 
2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 147,400.00 167,280.00 - 314,680.00 
3 นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์ 121,000.00 119,490.00 - 240,490.00 
4 นายสมชาย  จองศิริเลิศ 121,000.00 119,490.00 - 240,490.00 
5 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 66,000.00 102,420.00 - 168,420.00 
6 นายสุเมธ เตชาชยันิรันดร ์ 77,000.00 119,490.00 - 196,490.00 
7 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 88,000.00 119,490.00 90,000.00 297,490.00 
8 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 77,000.00 119,490.00 - 196,490.00 
9 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 66,000.00 102,420.00 - 168,420.00 
10 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 33,000.00 51,210.00 - 84,210.00 

รวม 922,900.00 1,200,010.00 90,000.00 2,212,910.00 
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สรุปเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 และ ปี 2560 
 

 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 

ค่าตอบแทน จ านวน (ราย) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวน (ราย) จ านวนเงนิ (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 10 922,900.00 9 921,500.00 
ค่าบ าเหน็จ 10 1,200,010.00 9 1,862,000.00 
ค่าตอบแทนรายเดือน 1 90,000.00   

รวม  2,212,910.00  2,783,500.00 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และต าแหน่งที่สูงกว่ารวม 8 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัส

จากบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เป็นเงินท้ังส้ิน 24,123,150.68 บาท 
 

 (2) ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กับพนักงาน  โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้ 

อายุงาน อัตราเงนิสะสม (ร้อยละ) 

ตั้งแต ่1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถงึ 5 ปี 3.00 

ตั้งแต ่5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถงึ 10 ปี 6.00 

ตั้งแต ่10 ปีขึ้นไป 9.00 

 
บุคลากร 
 จ านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มี
พนักงานท้ังส้ินจ านวน 498 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จ านวนบคุลากร 

หนว่ยงาน ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 

1. ฝ่ายบริหาร 8 10 

2. ฝ่ายปฏิบัติการ 417 453 

3. ฝ่ายสนับสนุน 73 71 

รวม 498 534 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ าปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน ส าหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส าคัญ ได้แก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน 
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือต่างๆ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนักงาน 
เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้ง
การฝึกอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง  
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  การควบคุมและบริหารความเส่ียง  ตลอดจน
จริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อให้การบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการ 6 หมวด ดังนี้ 

 
หมวดที่ 1  สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะด าเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ท่ีผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมา  

 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนส าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้
ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท  

 บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน 
ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
รายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
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 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ท้ังทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง
ให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีก
ทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และค าถามในท่ีประชุมก่อนลงมติใดๆ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

 กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ 
อีกด้วย 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในท่ีประชุม  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญ  ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้   

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 

 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 

 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น 

 บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร 

 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปันผล 

 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบอ านาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
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 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการป้องกันการน าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารน าข้อมูลไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากนี้บริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การก ากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพร้อมจัดท าข้อมูลประกอบวาระการประชุ มเผยแพร่ไว้ใน 
www.qualitechplc.com เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม เป็นการ
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม 

 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ที่ส าคัญ ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ 
ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่า
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะมีปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการให้โอกาส และการให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด 
KPI เพื่อใช้วัดผลส าเร็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง
และสม่ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่
อาจเป็นการกระท าผิดและได้ก าหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการ
กระท าผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน  รวมถึงการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพ้ืน 
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 ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
ลูกค้า :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม   แสวงหาลู่ทางอย่าง

ไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด พร้อมกับตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งได้ก าหนด
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการ
ให้ส่ิงของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย
เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :  บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหน้ี และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน 
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่ได้ท า
ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้  เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง
ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท าลาย
คู่แข่ง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม  

สังคมส่วนรวม :  บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญ เน้นการปลูกฝัง
จิตส านึกความรับผิดชอบและพัฒนาคณุภาพชีวติของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่กระท าการใดๆที่ขัดหรือผิดกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพสังคมทั้งภายใน 
และภายนอกโดยท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 สิ่งแวดล้อม :    บริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- เว็บไซต ์:  http://qualitechplc.com 
- E-mail   :  info@qualitechplc.com 
- โทรศัพท:์ 0-3869-1408-10 โทรสาร: 0-3869-2028 
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ 

                                       2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
                   บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

ส าหรับพนักงาน  สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัท 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์พร้อมกับต้องไม่

มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการของ
บริษัทมาจากการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คนโดยมีกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังคณะ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ท้ังนี้บริษัทก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการ
ทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
 

(2)   คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กัน และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท มีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ 
ข้อบังคับหรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท า
หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ
ขึ้นไป   

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก ากับดูแลงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อก าหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษทัฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
แบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   
 

(3)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัทตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มี 
 

นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
  บริษัท ด าเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้ก าหนด

 แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 

 พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อป้องกันการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท 
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จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 พนักงานจะต้องไม่น า หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ใน
กิจการของบริษัทฯ  

 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ จัดท าข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
ต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ และส่ิงแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการให้ความส าคัญกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มกีารปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุม
ภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นการกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตัวของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่ รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยก าหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  

 รายการที่เกี่ยวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
ทุกรายการรวมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก         
(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ  และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันแล้วหากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน 
“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการ ของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการ ของประกาศดังกล่าวรวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

  สถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  แบ่งออกเป็น  
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น  หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท

คู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน 
ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผูกมัด
ให้กับบริษัทฯ หรือท าให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  
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3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ  งาน
บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา  ซึ่งจะช่วยขยาย
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น  แต่จะต้องไม่น าเอาบริษัทฯ  หรือต าแหน่งของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท าภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท าเช่นนั้นได้ด้วย 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการด าเนินงานท่ีมี

ประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน  โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเส่ียงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตั้งให้นางวิมล   แซ่ฟุ่ ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 
เดือน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งความเส่ียงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

 
(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็น
เพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

(5)   ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้
ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  โดย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ
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บริษัทก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย 

 
(6)   การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้า
รับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

 ทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560  

ล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร 
วันท่ีเขา้ร่วม

อบรม  
หน่วยงานฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1 
Quarterly Economic Wrap-Up for listed 
Companies 

25-ม.ค.-60 SET / Mai นายสรรพัชญ ์ รัตคาม 

2 
AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่กา้วไกล
สู่ความยั่งยืน 

25-ม.ค.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ และกลต. นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

3 
งานสัมมนาเปดิตัว CG Code ใหม่ "บริษัทจด
ทะเบียนไทยกา้วไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0" 

17-มี.ค.-60 SET / SEC นายสรรพัชญ ์ รัตคาม 

4 หลักสูตร Anti Corruption Guide 23-24-พ.ค.-60 IOD นายสมชาย  จองศิริเลิศ 

5 
TFRS ทุกฉบับปี 2560 รุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรย่อย 
504) การบัญชีเกษตรกรรม 

4-ส.ค.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

6 Director Accreditation Program (DAP) 18-ก.ย.-60 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 

7 Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลก จริงหรือ 28-ก.ย.-60 

สมาคมศิษย์เกา่โครงการ
ปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 
คณะพาณชิยศาสตร์และการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

นายสรรพัชญ ์ รัตคาม 

8 
นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรท่ี 106) ภาษีอากร
ส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

23, 30-ก.ย.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์
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ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560  

ล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร 
วันท่ีเขา้ร่วม

อบรม  
หน่วยงานฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

9 
Advanced Audit Committee Program (AACP 
27/2017) 

5, 12, 19 และ 
26-ก.ย.-60  

IOD นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

10 
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 
3/60 

17-ต.ค.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

11 
เทคนิคการสร้างระบบงานท่ีดี (หลักสูตรย่อย 2) 
การวางระบบการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง 

3-พ.ย.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

12 
เทคนิคการจดัท าและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตาม
ประกาศ ป.ป.ช. รุ่นท่ี 2/60 

6-พ.ย.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

13 
Independent Director Forum 2017 
Update COSO Enterprise Risk Management: 
Integrating whit Strategy and Performance 

8-พ.ย.-60 IOD 
นายสมชาย จองศิรเิลิศ 
นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

14 
การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบ
เมื่อกจิการใชค้อมพวิเตอร์ประมวลผลข้อมูล 
(Auditing in IT environment) รุ่นที่ 2/60 

7-ธ.ค.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

15 
วิธีปฏิบัติส าหรับบอร์ด ในการก ากับดูแลการ
ป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ 

15-ธ.ค.-60 SEC นางมณีรัสมิ์ รัตคาม 

16 
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชขีองไทย รุ่นที่ 
4/60 

19-ธ.ค.-60 สภาวิชาชีพบัญชีฯ นายทินกร สีดาสมบูรณ ์

 
หมวดที่ 6  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัท ด าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการ

เป็นส าคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการด าเนินธุรกิจที่ว่า 
“ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความส าคัญและมีความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบายเดียวกัน  โดยบริษัทได้รับการ
รับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติ
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โดยเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ า
ทุกปี ทั้งนี้ได้ท าประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานทุกท่านได้รับทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 
การก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัท
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3.  บริษัทฯ จะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่ เป็น
สาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้
บริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหาย  โดยผู้กระท าการเป็นบุคลากรระดับคณะ
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท าผิด
เป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนั้นๆ 
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 ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)  
 บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยก าหนด
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย ค านึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านวศิวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดตาม
กฎหมาย ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่
ต้องปฏิบัติงานตามข้อก าหนดหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังก าหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย 
บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้ 
 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่
ได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการด าเนินการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งได้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้ 

 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิตธิรรมในการด าเนินธุรกจิ จึงถือเป็นหนา้ที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษทัฯ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้กฎหมายทีจ่ะประกาศใช้ในอนาคต 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการท างานของตน ดงันั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตอ้ง
ศึกษาและท าความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งทีม่ีผลใช้
บังคับแล้วและทีจ่ะมีผลใช้บงัคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯและระเบียบข้อบังคับในการท างานของ
บริษัทฯ อย่างเครง่ครัด อกีทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงใน
การด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ  

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ าเพาะ
ของคู่แขง่โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่
จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แขง่  ไม่ว่าจะได้จากลูกคา้หรือบุคคลอื่น 

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่ งทาง
การค้า รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียม
กัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด 

 กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานได้ มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ  จะ
ด าเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระท ากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของจากผู้เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจท าให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้
อ านาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง
เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อก าหนดการจ้างงาน  
หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การ
ปรับเล่ือนต าแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ การส้ินสุดสภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาท างานใหม่ 
ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น 

 
(2) การเคารพสทิธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความส าคัญกับพนักงานทุก
ระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลงาน
ความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดง
ความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกจิกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน 
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การจ้างงาน 
วันและเวลาท างานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. งานในส านักงาน วันท างานวันจนัทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น.  
2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาท างานขึ้นกับการตกลงกับลูกค้า 

ภายใตก้รอบกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานท่ีที่ลูกค้าก าหนด การปฏิบัติงาน

จะปฏิบัติงานท้ังขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังท างานและขณะหยุดท างาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะก าหนด
วันและเวลาท างานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯได้จัดสรรค่าตอบแทนตาม
ความเหมาะสมให้กับพนักงาน 

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การค านวณ การทดสอบทางด้านภาษา 
การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมี
ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯก าหนดไว้หรือไม่ 
หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานนั้นๆ
ต่อไปได้หรือไม่ 

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทฯ มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทาง

ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยก าหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน 
ผลตอบแทนในการท างาน ค่าต าแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการด้านอื่นๆ ได้แก่ 

 กองทุนเงินส ารองเล้ียงชีพ 

 ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ 

  ประกันสังคม  

 กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน 

 เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต 

 ทุนการศึกษาบุตร 

 ชุดฟอร์มพนักงาน  

 รถรับส่ง  

 เบี้ยขยัน 

 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

 การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  

 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการท างาน 

 สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
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โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

 
การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นส่ิงส าคัญของการขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย

และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้า
จนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น 

 จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการเชื่อมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ตรวจสอบงานเชื่อม 
การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคล่ืนความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วย
สนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test) การ
ท างานในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test) 
ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง การทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดับ 2 (ECT Level  II )ฯลฯ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

 การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น Time Management Digital  Economy, 
Presentation  Skill  Workshop, Business Plan  เป็นต้น 

 จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การฝึกดับเพลิงขั้นต้น 
ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับช่างเทคนิค เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2560 ได้มีจัดท า 
Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 
2561 

 มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ต่างๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน
ฝึกอบรมภายนอกรวม 114 หลักสูตร  ภายใน  60 หลักสูตร  ภายนอก  54  หลักสูตร ครอบคลุม
พนักงานทุกส่วนงาน 

 มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ท าให้มั่นใจว่าพนักงานได้ รับการ
พัฒนาในเรื่องที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และก าหนดระยะเวลาการทบทวน
การฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม 
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ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จึงก าหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ด าเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน รวมถึง
การส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย  การด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างานในปี 2560 ได้แก่ 

 การจัดท าแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเส่ียง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่างๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  

 เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และป้าย
ประกาศบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้าง
ความปลอดภัยแก่ตนเอง  

 นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่
พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในการท างานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการท างานที่
ถูกต้อง เป็นต้น 

 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความ
ปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจ าทุกเดือน 

 จัดท าและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) 
 

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่ง

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพ
สิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ 
ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
สังคม ส่ิงแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม 
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(3) ความรับผิดชอบต่อการใหบ้ริการ 
  บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลัก
มาตรฐานสากลและข้อก าหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการส ารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสามารถท าได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่า
ไฟฟ้าและดูแลส่ิงแวดล้อม โครงการเปล่ียนหลอดไฟในส านักงานให้เป็นหลอดประหยัดไฟ จัดให้มีถังขยะส าหรับแยก
ขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการท าลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น  
 
(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชมุชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไป

มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ โดย
ในการด าเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะท างานท่ีมาจากหลายๆ ส่วน
งาน 

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปน้ี 

 บริษัทได้ร่วมบริจาคหนังสือ พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็นสุขศานต์ ให้แก่ โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ 
และมูลนิธิ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ น าไปต่อยอด
ในการประกอบอาชีพต่อไป 

 บริษัทได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะ
อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ  เพื่อน าไปท าเป็นบัตรค าอักษรเบรลล์  ส่ือการ
สอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและน าส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนท้ิง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน   

 การก าจัดสารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม  

 การจัดท าโครงการประหยัดการใช้น้ าและโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน 

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองชาก ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี  
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 บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่าจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพด้วยปากหรือเท้า  โดยการน า
ผลงานด้านศิลปะมาผลิตเป็น  บัตรอวยพร, ปฏิทินตั้งโต๊ะ  และที่คั่นหนังสือ ฯลฯ 

 ร่วมกจิกรรมกับชุมชนบา้นพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม 
 
(6) การพัฒนาที่ไมห่ยุดนิ่งเพือ่ความย่ังยนื  

 การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหน่ึงของค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการท าสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นส่ิงที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยนื  บริษัทฯจะยังคงให้ความส าคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณคา่ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
1  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ

ควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มี
ระบบควบคุมภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ท้ัง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกันทรัพย์สิน
อันเกิดจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบ
บัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในส าหรับปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระส าคัญ 

 
2 นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย 
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญและด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่เกิน 2 เดือน
หลังจากได้รับค าแนะน า  
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2560 มีดังนี้ 

(1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
บุคคล/นิติบคุคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ ์
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเปน็และความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายสุเมธ   
เตชาชัยนิรันดร์ 

กรรมการและผู้ถือหุ้นบรษิัท นายสุเมธท าสัญญาค้ า
ประกันการเช่าซื้อรถยนต์
ให้กับบริษัทฯ 
ปี 2560 : 0.82 ล้านบาท 
ปี 2559 : 1.03 ล้านบาท 

นายสุเมธท าการค้ าประกัน
ในนามสว่นตัวให้กับ         
บริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า รายการค้ า
ประกันดังกลา่วมีความ
สมเหตุสมผลและท าให้
บริษัทฯ ได้ประโยชน์
เนื่องจากผู้ค้ าประกันมิได้
คิดคา่ตอบแทนในการค้ า
ประกันแต่อยา่งใด 

บริษัท คิวแอลที 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการและผู้บริหารถือ
หุ้นร่วมกัน 
 
 

รายการรับ 
ค่าจา้งงาน, คา่เชา่อาคาร
และเฟอร์นิเจอร์, ค่าจ้าง
บริหารจัดการ, เครื่องแบบ
พนักงาน 
ปี 2560 : 0.98 ล้านบาท 
ปี 2559 : 0.62 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
รายการจ่าย 
ค่าจา้งงาน, Consumable 

ปี 2560 : 10.28 ล้านบาท 
ปี 2559 : 26.78 ล้านบาท 

ค่าจา้งงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมูลค่าการจา้งงาน
เป็นราคาที่เทียบเท่าการ
จ้างของบริษัทอื่นๆ 
 
ค่าเช่าอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์เป็นค่าเชา่ที่มี
ราคาเทียบเทา่กับราคา
ตลาด 
 
ค่าจา้งบริหารจัดการเป็น
ค่าจา้งด าเนินงานปกติและ
เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

การซื้อ Consumable เป็น
ราคาทีเ่ทียบเทา่กับราคา
ตลาดทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็น
รายการระหว่างบริษัทฯ 
กับบริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย
บริษัทฯร้อยละ 99.99 
และรายการดังกล่าว
เป็นไปตามแนวทาง
การคา้ปกติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

12.  รายการระหว่างกนั 



 

 
 

ส่วนที่ 2 หน้า 72 

 
 
 

 
(2)รายการระหวา่งกันของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

บุคคล/นิติบคุคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ ์
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเปน็และความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวญาณกร 
รัตคาม 

บุตรของนายสรรพัชญ์     
รัตคาม กรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ซึง่
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัด ร้อยละ 
99.99 

รายการจ่าย 
ค่าเช่าอาคารส านักงาน 
ปี 2560 : 0.28 ล้านบาท 
ปี 2559 : 0.044 ล้านบาท 
 

ค่าเช่าอาคารส านักงานเป็น
การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน อัตราค่าเชา่ใช้
ราคาประเมินจากผู้ประเมิน
อิสระท่ีได้รับการรับรองจาก 
กลต. ระยะเวลาในการเช่า 
2 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยอัตราคา่เช่ามีความ
สมเหตุสมผล 

 

12.1  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกัน 
ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการน าเสนอเรื่องให้กับคณะ 

กรรมการบริษัทเพื่อท าการพิจารณาและอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บุคคล/นิติบคุคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ ์
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเปน็และความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

Qualitech 
Myanmar 
Company Limited 

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 80.00 และมี
กรรมการและผู้บริหาร
ร่วมกัน 
 

รายการรับ 
ค่าจา้งงาน 
ปี 2560 : 0.65 ล้านบาท 
ปี 2559 : 0.00 ล้านบาท 
 
 
 

ค่าจา้งงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมูลค่าการจา้งงาน
เป็นราคาที่เทียบเท่าการ
จ้างของบริษัทอื่นๆ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็น
รายการระหว่างบริษัทฯ 
กับบริษัทย่อยทีถ่ือหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ 80.00 
และรายการดังกล่าว
เป็นไปตามแนวทาง
การคา้ปกติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้ 
 ส าหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อร ายการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจ าเป็นที่
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส าคัญ 
 
12.2  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย  หากมีรายการใดที่
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 ตรวจสอบโดย นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบ
การเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 

13.2  ตารางสรุปงบการเงนิ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ข้อมลูทางการเงนิที่ส าคัญ 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ถึง 2560 
หน่วย : พันบาท 

 

ผลการด าเนินงาน 
2560 2559 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  รายได้รวม 428,903.48 100.00 449,070.14 100.00 517,434.01 100.00 
รายได้จากการให้บริการ 425,507.18 99.21 445,775.30 99.27 510,023.86 98.57 
ต้นทุนการให้บรกิาร 324,543.42 75.67 323,807.47 72.11 333,763.52 64.50 

  ก าไรขั้นตน้ 100,963.76 23.73* 121,967.83 27.36* 176,260.34 34.56* 
รายได้อื่น 3,396.30 0.79 3,294.84 0.73 7,410.15 1.43 

  ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย 104,360.06 24.33 125,262.67 27.89 183,670.49 35.50 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 47,433.91 11.06 43,383.86 9.66 42,061.61 8.13 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,298.10 0.54 2,648.30 0.59 2,675.00 0.52 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 24,123.15 5.62 28,602.03 6.37 28,470.76 5.50 

  รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 73,855.16 17.22 74,634.19 16.62 73,207.37 14.15 

  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้  30,504.90 7.11 50,628.48 11.27 110,463.12 21.35 
ต้นทุนทางการเงิน 651.81 0.15 662.69 0.15 1,013.82 0.20 
  ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 29,853.09 6.96 49,965.79 11.13 109,449.30 21.15 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  3,763.91 0.88 4,924.33 1.10 6,976.64 1.35 
    ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง  26,089.18 6.08 45,041.46 10.03 102,472.66 19.80 

     ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานทียกเลิก  0.00 0.00 916.76 0.20 0.00 0.00 

  ก าไรส าหรับป ี 26,089.18 6.08 44,124.71 9.83 102,472.66 19.80 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  (2,323.15) (0.54) 943.66 0.21 568.66 0.11 
    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 23,766.03 5.54 45,068.37 10.11 101,904.00 19.69 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)             0.27              0.45              1.05  

มูลค่าหุ้นตามบัญช ี(บาท)             4.56              4.50              4.54  

มูลค่าที่ตราไว ้(บาท)             1.00              1.00              1.00  

หมายเหต:ุ * อัตราร้อยละของก าไรขั้นต้น ค านวณจากมูลค่าก าไรขั้นต้น หารด้วยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ถึง 2560 
หน่วย : พันบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
2560 2559 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 

สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,089.20 9.31 42,989.81 8.53 27,623.95 5.15 

เงินลงทุนชัว่คราว 117,867.70 23.30 47,241.57 9.37 112,918.74 21.05 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 82,159.91 16.24 98,465.43 19.54 105,712.91 19.70 

มูลค่างานบริการท่ียังไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 43,460.35 8.59 61,744.05 12.25 67,978.46 12.67 

สินค้าคงเหลือ 6,622.84 1.31 6,290.96 1.25 12,107.15 2.26 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 297,200.00 58.75 256,731.82 50.95 326,341.21 60.82 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกัน 3,500.00 0.69 30,313.82 6.02 30,669.92 5.72 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 194,648.74 38.48 208,048.32 41.29 167,257.10 31.17 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,138.87 0.42 2,163.64 0.43 2,463.05 0.46 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,642.20 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่่าย 6,298.45 1.25 6,150.65 1.22 9,381.74 1.75 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 404.14 0.08 523.65 0.10 421.11 0.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 208,632.40 41.25 247,200.08 49.05 210,192.92 39.18 

รวมสินทรัพย์ 505,832.40 100.00 503,931.90 100.00 536,534.13 100.00 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
                                                                         งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ถึง 2560 
หน่วย : พันบาท 

ผลการด าเนินงาน 
2560 2559 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 

หนี้สนิ       

หนี้สนิหมุนเวียน           

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 34,882.94 6.90 41,406.61 8.22 60,294.71 11.24 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,384.37 0.47 3,111.85 0.62 4,328.42 0.81 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 0.00 0.00 0.00 0.00 566.47 0.11 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 441.37 0.09 984.84 0.20 2,365.62 0.44 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 37,708.68 7.45 45,503.30 9.03 67,555.22 12.59 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน       

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน 2,181.13 0.43 3,623.09 0.72 5,333.82 0.99 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16,027.13 3.17 10,833.24 2.15 15,366.59 2.86 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 18,208.26 3.60 14,456.33 2.87 20,700.41 3.86 

รวมหนีส้ิน 55,916.94 11.05 59,959.63 11.90 88,255.63 16.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 103,468.49 20.46 98,568.49 19.56 99,000.00 18.45 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 98,568.49 19.49 98,468.49 19.56 98,568.48 18.37 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 75,175.54 14.86 75,175.54 14.92 75,175.54 14.01 

ส ารองส่วนทุนจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 5,273.41 1.04 4,065.19 0.81 4,065.19 0.76 

ส ารองตามกฎหมาย 10,346.85 2.05 10,000.00 1.98 10,000.00 1.86 

ก าไรสะสม 260,164.89 51.43 256,158.70 50.83 259,926.49 48.45 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 449,529.18 88.87 443,967.92 88.10 447,735.70 83.45 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 386.28 0.08 4.35 0.00 542.80 0.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 449,915.46 88.95 443,972.27 88.10 448,278.50 83.55 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 505,832.40 100.00 503,931.90 100.00 536,534.13 100.00 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ถึง 2560 

รายการ 2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 29,853,087.86 49,965,794.79 109,449,300.34 

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 (916,755.12) 0.00 

  รายการปรับปรุง    

   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไมเ่กิดขึ้น (480,360.65) (184,345.45) (660,032.39) 

  ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 691.10 (4,367.08) (180,260.67) 

   หน้ีสงสัยจะสูญ 847,335.24 2,877,723.99 1,444,244.75 

   มูลค่างานบริการท่ียังไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 17,920,497.92 6,234,406.26 10,093,697.80 

   ค่าเส่ือมราคา 30,835,034.94 30,882,558.42 29,738,091.25 

   (ก าไร) ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (811,823.86) 130,658.67 (3,799,059.27) 

  ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์กลับรายการ 88,289.12 (10,067.35) (2,267.58) 

  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 0.00 299,411.47 531,070.66 

  ภาษีถูกหกั ณ ที่จ่ายตัดจ าหน่าย 334,553.91 322,671.53 978.61 

   ผลประโยชน์พนักงาน 0.00 1,182,105.75 1,261,938.02 

   ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ย 3,242,398.27 662,690.06 1,013,821.54 

  82,481,509.51 91,442,485.94 651,805.66 

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง    

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 15,820,684.02 3,317,295.59 11,188,036.94 

   สินค้าคงเหลือ (331,875.21) 5,816,190.64 (2,896,846.51) 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (309,790.00) 0.00 (535,100.00) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 31,219.99 (92,473.11) 163,919.58 

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น (3,188,266.92) (21,940,319.14) (3,992,820.41) 

  เงินสดรับจากการด าเนินงาน 94,503,481.39 73,821,179.92 152,818,712.66 

  เงินสดจา่ยผลประโยชน์พนักงาน 0.00 (5,122,000.00) 0.00 

 เงินสดจา่ยดอกเบีย้จา่ย (225,886.66) (312,496.81) (502,088.54) 

 เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (8,457,914.16) (3,396,687.51) (8,076,559.25) 

  เงินสดรับคืนภาษีเงินได ้ 2,771,176.18 6,270,514.24 0.00 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 88,590,856.75 70,111,995.60 144,240,064.87 

หน่วย: บาท 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ถึง 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (70,145,767.55) 65,861,518.22 (24,443,042.07) 

   เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น 26,813,819.01 356,105.48 (11,466,273.00) 

   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1,271,861.68 10,300.00 14,942,823.23 

   เงินสดจา่ยซื้อสินทรัพย์ถาวร (20,292,907.20) (67,318,004.31) (47,846,734.13) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (62,352,994.06) (1,090,080.61) (68,813,225.97)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

   เงินกูย้ืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 0.00 0.00 0.00 

   หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงินลดลง (3,107,432.34) (4,371,809.29) (4,463,591.80) 

   เงินสดจา่ยปันผล (19,714,897.00) (49,284,242.50) (73,890,631.25) 

   เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธซิื้อหุ้นสามัญ 0.00 0.00 2,523,063.40 

   เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 683,849.99 0.00 315.00 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (22,138,479.35) (53,656,051.79) (75,830,844.65) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 4,099,383.34 15,365,863.20 (404,005.75) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 42,898,813.61 27,623,950.41 28,027,956.16 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 47,089,196.95 42,989,813.61 27,623,950.41 

หน่วย: บาท 
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14.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

สภาวะอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซในปี 2560 ที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงชะลอการลงทุน 
เนื่องจากราคาน้ ามันดิบยังต่ ากว่าจุดลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์และแจ้งไว้ก่อนนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรมการกล่ัน
น้ ามันและแยกก๊าซ รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการขนส่งทางท่อยังคงมีความต้องการใช้บริการงานทดสอบโดยไม่
ท าลายและงานตรวจสอบและรับรองอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมงานบริการท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู่
นั้นมีการแข่งขันโดยเฉพาะด้านราคานั้นสูงขึ้นมาก    อีกทั้งงานทดสอบเชิงกลที่เป็นบริการใหม่ ซึ่งได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่บริษัทฯ เริ่มให้บริการในไตรมาส 2 ของปี 2560 ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้บางส่วน รวมถึงความต้องการบริการงานทดสอบฯ ในประเทศเมียนมาก็ชะลอตัวเช่นดียวกับในประเทศไทย 
อันส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ   อย่างไรก็ตาม งานบริการการตรวจสอบสินค้าการเกษตรเพื่อการ
ส่งออกที่บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปี 2560 มีผลงานทีด่ีพอสมควร  ท าให้ผลงานโดยรวมมียอดขาย 428.90 ล้าน
บาทลดลง 4.49%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และก าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 26.39 ล้านบาท ลดลง 40.79%เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 ส าหรับปี 2561 น้ี เนื่องจากจะมีการก่อสร้างและขยายโรงกล่ันน้ ามัน รวมถึงขยายก าลังการผลิตปิโตรเคมีใน
ประเทศ ท่ีมีก าหนดการจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2-3 ของปีนี้ อีกทั้งงานบริการทดสอบฯในประเทศเมียนมามีสัญญาณที่
ดีขึ้น เนื่องมาจากรัฐบาลเมียนมาได้ให้สัมปทานการน าเข้าก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (LNG) แก่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่หลายรายแล้ว ซึ่งคาดว่าจะท าให้งานบริการทดสอบฯมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น  แต่คาดว่าการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนี้ยังคงสูงอยู่ อาจท าให้ราคาค่าบริการปรับขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะใช้นโยบายการรักษา
ความสามารถของบุคคลากรและบริษัทฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้งานบริการที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยและถูกต้องตาม
มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์ในระยะยาว 
 นอกจากนี้บริษัทฯยังคงมีเป้าหมายที่จะขยายงานบริการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจะหาบริการ และเทคนิค
งานใหม่ๆเข้ามาเสริม   อีกทั้งจะหาโอกาสในการลงทุนและขยายศักยภาพของบริษัทฯไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆอีก  เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของรัฐบาล เรื่อง EEC: Eastern Economic Corridor หรือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

กลยุทธ์หลักในการให้บริการที่บริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยได้ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องคือเน้น
การให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiation) โดยต้องให้บริการและผลงานที่มี ความถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับ
ไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ (Reliability, Safety, Agility, Customer Focus and Quality) และด าเนินงานภายใต้หลัก
จรรยาบรรณ  โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต   อีกทั้งยัง
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ท าลายตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 รวมถึงรักษาระบบและมาตรฐานการจัดการภายในตามมาตรฐาน  ISO 9001:2008 และบริษัทฯ ยังได้
รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) โดยได้รับการรับรองในปี 2560  

ส่วนการด าเนินงานด้านบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรหลักและตัวแปรส าคัญในการให้บริการ บริษัทได้พัฒนา
ระบบการสรรหาที่กว้างขวางและตรงเป้ามากขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
การทดสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาที่มีความรู้ในด้านการทดสอบมีปริมาณมากขึ้น มีความรักใน

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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วิชาชีพ อีกทั้งมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่วนด้านการรักษาและพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดท าโครงสร้าง
เงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะงานที่หลากหลาย โดยได้ด าเนินโครงการหมุนเวียนการท างานข้ามสายงาน (Job Rotation) เพื่อสร้างทักษะการ
ท างานที่หลากหลายและลดอัตราการรับพนักงานเพิ่ม ประกอบกับการจัดท าโครงการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนของความรู้ด้านงานบริการ , ทักษะด้านบริหารจัดการ และด้านจริยธรรมผ่านหลักสูตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน  มีการจัดท าเส้นทางการท างาน (Career Path) และโครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP) อีกทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตส านึกในการตอบแทนสังคมให้แก่พนักงานและผู้บริหาร  

ส่วนการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานบัญชี งานบุคคล 
งานบริหารคลังสินค้า มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการท างาน  สร้าง
ระบบงานและกระบวนการท างานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลด
ปริมาณการใช้กระดาษอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้มากขึ้น และได้น าระบบ
ติดตามยานพาหนะ (GPS) มาใช้ควบคุมการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสีย ป้องกันการทุจริต ฯลฯ 
 การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการทดสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) และตรวจสอบและรับรอง (Inspection & 
Certification) เพื่อความปลอดภัยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากบริษัทที่ให้บริการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นโดยมาจาก
การท่ีบุคลากรในสายวิชาชีพนี้เห็นโอกาสในการท าธุรกิจด้วยตัวเอง และมีบริษัทท่ีให้บริการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน
เพิ่มเติม และที่ส าคัญคือ ผู้ผลิตหรือโรงงานประกอบชิ้นส่วนเหล็ก (Steel Fabrication) ตั้งบริษัทลูกเพื่อให้บริการทดสอบ
โดยไม่ท าลายใหก้ับบริษัทในเครือ ประกอบกับภาวะราคาน้ ามันหดตวั มีผลท าให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ท าใหลู้กคา้
หลายรายขอปรับลดราคาค่าบริการลง แต่บริษัทยังคงมั่นใจว่างานบริการด้านนี้ไม่ใช่เรื่องราคาที่เป็นปัจจัยส าคัญเพียง
อย่างเดียวในการตัดสินใจเลือกใช้งานเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการใหม่ โดยเน้นลูกค้า
ในกลุ่มปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มงานบริการประเภทใหม่ๆ เพื่อสร้างความ
หลากหลายในงานบริการของ บริษัทฯ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ปี 2560 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 428.90 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 20.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.49 เนื่องจากความต้องการบริการทดสอบโดยไม่ท าลายลดลง ลูกค้าชะลอ
การลงทุนในโครงการ และมีการลดต้นทุนการผลิตลงจากการท่ีราคาน้ ามันในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัว ท าให้อุตสาหกรรมขุด
และส ารวจน้ ามันและก๊าซ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกิดการหดตัว และเกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ท าให้
ปริมาณงานและค่าบริการท่ีได้รับลดลง ส่งผลให้ก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
18.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 
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รายได้ 

  
 

ปี 2560 
 

ปี 2559 
 

% 

โครงสร้างรายได ้
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปล่ียนแปลง 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 
 

146.45 
 

34.15% 
 

175.95  39.18% 
 

-16.77% 
การตรวจสอบและรับรอง 

 
279.05 

 
65.06% 

 
269.83  60.09% 

 
3.42% 

รายได้อื่นๆ 
 

3.40 
 

0.79% 
 

3.29  0.73% 
 

3.34% 

รวมรายได้   428.90 
 

100.00% 
 

449.07  100.00% 
 

-4.49% 

 
 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 428.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 20.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
4.49 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวม 449.07 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการทดสอบโดยไม่
ท าลายลดลง ส่วนรายได้จากการตรวจสอบและรับรองที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการที่บริษัทย่อยให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 ไม่มากนัก 
 
ต้นทนุการให้บรกิารและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจ านวน 324.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 0.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกบัพนักงาน ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาพนักงานไว้เพื่อ
รองรับงานในอนาคตต่อไป ส าหรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 นี้ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อยมีต้นทุนในการให้บริการของ
ส่วนงานเกษตรที่จัดตัง้ใหม่  ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายเกีย่วกับบุคลากรฝ่ายปฏิบัตกิาร 
เป็นต้น 

 สัดส่วนต้นทุนในการให้บริการปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของรายได้จากการให้บริการ ท าให้บริษัทมีอัตรา
ก าไรขั้นต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 27.36  

ค่าใช้จา่ยในการบริหารในปี 2560 มีจ านวน 73.86 ล้านบาท ลดลงจ านวน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 
เมื่อเทยีบกับปี 2559 

 
ก าไรสุทธิ    

บริษัทมีก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจ านวน 18.18 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 การลดลงของก าไรสุทธิเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง และจาก
การที่มีการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรมท าให้ค่าบริการที่ได้รับลดลง  ในขณะนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับ
พนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ บริษัทยังคงนโยบายที่จะรักษาพนักงานไว้เพื่อรองรับงานในอนาคต จึงท าให้บริษัทยังไม่
สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานได้ในขณะน้ี 
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อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

งบการเงินรวม 
 

ปี 2560 
 

ปี 2559 

อัตราก าไรขั้นต้น 
 

23.73% 
 

27.36% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

 
7.17% 

 
11.36% 

อัตราก าไรสุทธิ 
 

6.20% 
 

10.00% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   5.91%   10.00% 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจากปีก่อนท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 27.36 มีอัตรา
ก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 7.17 อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 6.20 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.91ซึ่งพบว่า
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ลดลงในขณะที่ยังมีต้นทุนพนักงานคงที่ และมี
ต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 
 
14.2  การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

  
ปี 2560 

 
ปี 2559 

 
% 

งบการเงินรวม 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ 
 

    505.83 
 

100.00% 
 

    503.93 
 

100.00% 
 

0.38% 
หน้ีสิน 

 
      55.92 

 
11.05% 

 
      59.96 

 
11.90% 

 
-6.74% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่       449.53 
 

88.87%       443.97 
 

88.10%   1.25% 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 505.83 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 
จ านวน 297.20 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 208.63 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ านวน 1.90 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีสินทรัพย์รวม 503.93 ล้านบาท สินทรัพย์ที่
เปล่ียนแปลงหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ านวน 82.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 
81 วัน และในปี 2559 มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 88 วันบริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายช าระแก่ลูกค้าขั้นต่ า 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล  ซึ่งบริษัทฯ จะท าการพิจารณาเทอมการจ่ายช าระจากประวัติลูกค้า  ยอดการส่ังซื้อ และ
ประวัติการช าระเงินในอดีต ส าหรับนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดค้างช าระของ
ลูกหนี้ที่มีอายุการช าระหนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคล่ือนไหว โดยใช้อัตราการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คง
ค้าง ดังนี้ ค้างช าระ 91-180 วัน  ตั้งค่าเผ่ือฯ 10% ค้างช าระ 181-270 วัน  ตั้งค่าเผ่ือฯ 30% ค้างช าระ 271-365 วัน ตั้งค่า
เผ่ือฯ 50% และค้างช าระเกิน 365 ตั้งค่าเผ่ือฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2560 มียอดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ี
การค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 0.48 ล้านบาท จากปี 2559 



 
 

 

ส่วนท่ี 3 หน้า 84 
 

 

 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2560 จ านวน 194.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 13.40 ล้านบาท 
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มากนักเพราะได้ลงทุนในปี 2559 แล้วเป็นส่วน
ใหญ ่
 
หนี้สนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 55.92 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 จ านวน 4.04 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.74 โดยเป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 7.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.13 
เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า จากการส่ังซื้อวัสดุส้ินเปลืองต่างๆ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงและมี
หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ านวน 3.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.95 เนื่องจากมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้นจากการท่ีมีพนักงานท่ีคาดว่าจะเกษียณอายุในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 449.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ส้ินปี 2559 จ านวน 5.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเทา่กับ 0.12 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเทา่กับ 0.14 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง 
 
14.3  การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 
 
สภาพคลอ่ง 

กระแสเงินสด 

 
ปี 2560 

 

ปี 2559 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 

88.59 
 

70.11 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 
 

(62.35) 
 

(1.09) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

 
(22.14) 

 
(53.66) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
 

4.10 
 

15.37 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 

 
47.09 

 
42.99 

 
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 88.59 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานจ านวน 29.85 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการด าเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นลดลงจ านวน 15.82 ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงิน
ได้ลดลงจ านวน 8.46 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นลดลงจ านวน 3.19 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 62.35 ล้านบาท  ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารติดภาระค้ า
ประกันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันให้กับลูกค้าลดลงจ านวน 26.81 ล้านบาท และมีการลงทุนในเครื่องมือ
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และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการให้บริการจ านวน 20.29 ล้านบาท รวมทั้งมีการน าเงินสดไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวที่มีความ
เส่ียงต่ าจ านวน 70.15 ล้านบาท  
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 22.14 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 19.71 ล้าน
บาทและจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 3.11 ล้านบาท  
 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 47.09 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 4.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
14.4  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

  
ปี 2560 

 

ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
 

7.88 
 

5.64 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้  (เท่า) 
 

4.55 
 

4.17 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 
 

81 
 

88 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 
 

8.51 
 

6.37 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย  (วัน)   43 
 

58 
 
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 เท่ากับ 7.88 เท่า เพิ่มขึ้น 2.24 เท่าจากปี 2559 เนื่องจากมีหนี้สิน
หมุนเวียนลดลงจากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว 

บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2560 เท่ากับ 81 วัน ลดลง7 วันจากปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ 
ได้รับช าระหนี้จากลูกค้าบางรายที่ผิดนัดช าระจากปี  2559 จึงท าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียลดลงส่วนระยะเวลาช าระหนี้
เฉล่ียในปี 2560 เท่ากับ 43 วัน ลดลง 15  วันจากปี 2559 เนื่องจากสินค้าและงานบริการบางรายการในปี 2560 มีเงื่อนไข
ในการจ่ายช าระทันทีเมื่อรับสินค้าหรือเมื่อรับบริการ โดยการจ่ายช าระค่าสินค้าและคา่บริการในทันทีนี้ท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ในเรื่องราคาที่ต่ าลงและการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรที่ส าคัญ 

- อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 23.73% และ 27.36% ตามล าดับ ซึ่งมี
อัตราลดลงร้อยละ 13.27 

- อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Ratio) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 6.20% และ 10.00% ตามล าดับ ซึ่งมีอัตรา 
ลดลงร้อยละ 38.00 

- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 5.91% และ 
10.00% ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 40.90 
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการท่ีลดลง ในขณะท่ียังมีต้นทุนพนักงานคงที่ และมีต้นทุนท่ีเกิดจาก
การให้บริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 3.54% และ 8.57%  

ตามล าดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลง และมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุน
ชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
- อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 36.87 เท่า และ 

76.40 เท่า ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราลดลงเนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน และดอกเบี้ยจ่ายลดลง 
 
14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
14.5.1   ปัจจัยภายนอก 
 14.5.1.1 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ 
ความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว และอาจเป็นสาเหตุ
ให้งานก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆ อาจเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตามแม้นปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการบริการทดสอบ
โดยไม่ท าลายในกลุ่มพลังงานจะหดตัวลงตามสภาวะอุตสาหกรรม  แต่งานบริการในส่วนของการตรวจสอบรับรองเพื่อ
ความปลอดภัยในกลุ่มโรงงานปิโตรเคมียังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   จากการ
ค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และยังต้องมีการหยุดซ่อมบ ารุงรักษาเป็นระยะๆ   อีกทั้งมีทิศทางที่
จะขยายคลังก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศมากขึ้นในอนาคต จึงคาดว่าจะมีการก่อสร้าง
คลังก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้น  ส่วนงานวางท่อก๊าซของ ปตท. ก็ยังมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและในอนาคตจะมีการ
ก่อสร้างท่อส่งน้ ามันแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุกต่อไปอีก 

 
14.5.1.2 สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดความผันผวนของราคาน้ ามันอย่างรุนแรง  ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซซบเซาต่อเนื่อง มีผลให้ความต้องการใช้บริการงาน
ทดสอบตรวจสอบลดลงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น ท้ังนี้ บริษัทฯ 
จ าเป็นที่ต้องลดราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าส าคัญไว้ อันมีผลให้ผล
ประกอบการลดต่ าลงด้วยเช่นกัน 

ส่วนเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากขึ้น ส่งผลต่อ
ราคาบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงตามค่านิยมขององค์กรที่ก าหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย 
บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ 

 
14.5.1.3 การผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า 

 จากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ลูกหนี้ขาด
สภาพคล่องในการด าเนินงาน และผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ทางบริษัทฯบ้างเล็กน้อย   อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการ
พิจารณาสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนจะรับงาน  และได้มีระบบการจัดการกับลูกหนี้ท่ีผิดนัดช าระหนี้ด้วย  
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14.5.2   ปัจจัยภายใน 
 14.5.2.1 ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ 
 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า  
บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอในการท างาน โดยมีการหมุนเวียนให้
พนักงานท างานข้ามสายงานมากขึ้น และหมุนพนักงานไปช่วยงานข้ามแผนกในกรณีที่บางหน่วยงานมีปริมาณงานมาก 
เพื่อเพิ่มทักษะการท างานที่หลากหลายและลดอัตราการรับพนักงานใหม่  อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการในการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพื่อจูง
ใจให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัท
ได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคามเป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายสรรพัชญ์ รัตคามก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น         

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายสรรพัชญ ์รัตคาม                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       ......................................... 
 
2. นายสุเมธ เตชาชัยนริันดร์                  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   .......................................... 
                                                                  ประทับตราบรษิัท 

 
 

                                                                 ผูร้ับมอบอ านาจ 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ                         กรรมการผูจ้ัดการ                                  .......................................... 
                                                             



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานกุารบริษัท 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ      

1. นายนที บุญพราหมณ์ 
ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ 
(24/10/2550) 
 

64 -  -  -  -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

-  พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2548 – ปัจจุบัน 
 

 
2546 – ปัจจุบัน 

  
 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการผู้จัดการ 
 

 
กรรมการ 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
บจ.กรุ๊ป คอนซัลติ้ง แอนด์ เซลส์ (เปลีย่นชื่อ
จาก บจ. ไทยกุ๊กเซอร์วิส เม่ือวันที่  
4 กันยายน 2551)/ส่งออกอาหารไทย 
บจ.สรรพสินค้าตั้งฮ่ัวเสง/ห้างสรรพสินค้า 
 

2. นายสรรพัชญ์ รัตคาม 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(11/02/2534) 
 
 

61 17,840,000 18.10% น้องชายนางมณีรัสม์ิ -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2534 – ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

2554 – 2559 
 

กรรมการ 
 

บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 

3. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 
กรรมการ (11/02/2534) 
 
 

61 10,027,500  10.17% -  -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 

2545 – ปัจจุบัน 
2534 – ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้/อสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

57 2,647,555 2.69% - -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 

 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ/ 
กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการ/ 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
 

Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

2554 – 2559 
 

2554 - 2559 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

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

5. นางมณีรัสม์ิ รัตคาม 
กรรมการ (01/09/2549) 
เลขานุการบริษัท 
(08/09/2551) 

64 35,910 0.04% พี่สาวนายสรรพัชญ์ - บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2553 – 2555 
 

2549 – ปัจจุบัน 
2554 – 2559 

 

ที่ปรึกษาทางบัญช ี
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

บจ.พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/น าเข้าและจ าหน่าย
อุปกรณ์วาล์วต่างๆ 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 

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

65 -  

 

-  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ส าหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
2548 – 2559 

 
 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลติและแปรรปู
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ ่
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
บมจ.เจ้าพระยามหานคร/อสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลติและแปรรปู
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ ่



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

2546 – 2557 ที่ปรึกษา บจ. คาม่า ร่วมทุน/จ าหน่ายและติดตั้งกระจก
, อลูมิเนียม 

7. นายทินกร สีดาสมบูรณ ์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (30/03/2550) 
 
 

56 -  -  -  - บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

- มินิ เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษีอากร  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2553 - ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 

 
2545 – ปัจจุบัน 

 
 

กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการ 
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จัดการ 

 
 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

8. นายสมชาย  จองศิริเลิศ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(10/04/2556) 
 
 
 

59 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย
ดีทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 

2540 – ปัจจุบัน 
 
 

2537 – ปัจจุบัน 
 
 

2551 – 2556 
 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 
 

กรรมการ/ 
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ านวยการ 

กรรมการผู้จัดการ 
 
 

กรรมการผู้จัดการสาย
งานก่อสร้าง 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง 
บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย/ผลิตถังโลหะ 
 
 
บจ.เดอะ เพ็ท/ผลิตแผ่นโพลบีอร์ด, พรีฟอร์ม, 
ขวดน้ าดื่ม, แผ่นพลาสติกลูกฟูก 
รับเหมาก่อสร้าง 
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง 

9. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(24/10/2550) 
 
 

69 1,680,000 1.70% -  - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรติ
นิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 – ปัจจุบัน 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 

วิทยากรอิสระ 
(วิชากฎหมายศุลกากร 

และอ่ืนๆ) 
กรรมการ/

กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ/สถานฝึกอบรม 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

 - ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2545 – ปัจจุบัน 
2544 – 2559 

ผู้อ านวยการ 
อาจารย์พิเศษ  

(วิชาภาษศีุลกากร) 

สถาบันวิทยาการศุลกากร  กรมศุลกากร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.
ธรรมศาสตร์/สถาบันการศึกษา 

10.นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ
(05/04/2560) 

47 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2560 – ปัจจุบัน  
2558 - 2559 
2556 – 2557 

 
2554-2556 

กรรมการผู้จัดการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 

 
ผู้จัดการโรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.สยามเลมเมอร์ซี/ผลิตล้ออลูมิเนียม
ส าหรับรถยนต ์
บริษัท ซัมมิท ออโต ซีท อินดัสตรี จ ากัด/ผลิต
ชิ้นส่วนตกแต่งภายในส าหรับรถยนต ์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร       

1. นายถาวร กิจเจริญ 
ผู้จัดการฝา่ยทดสอบโดยไม่
ท าลาย (01/01/2547) 

61 -  -  -  - อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 

2543 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการฝา่ยทดสอบ
โดยไม่ท าลาย 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

2. นายรักชาติ อินทะผิว 
ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบ
โรงงาน (01/08/2552) 

45 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา 

2544 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบ
โรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

3. นางวิมล แซ่ฟุ่ง 
ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบ
ภายใน (01/01/2552) 

47 47,415 0.05% -  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี
บริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

2537 – ปัจจุบัน  
 

ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

4. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  
ผู้จัดการฝา่ยอ านวยการ 
(01/07/2555) 

41 75 0.00% -  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝา่ย
อ านวยการ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

5.นางสุวรรณา  
เลาหเจริญสมบัต ิ
ผู้จัดการฝา่ยขายและ
การตลาด (01/12/2558) 

39 -  -  -  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีเทคนิค)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปิโตรเคมี) วิทยาลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2558-ปัจจุบัน 
 

2554-2557 

ผู้จัดการฝา่ยการขาย
และการตลาด 

ผู้จัดการประจ าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บจ.เอ็นเอสเอฟ เอเชีย-แปซิฟิค/ทดสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 

1. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 
รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. Mr. Sannpat Rattakham 
2. Mr. Sumet Techachainiran 
3. Mr. Hlaing Thurein Minn 

Director 
Director 
Director 

 
2. บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
1. นายสรรพัชญ์      รัตคาม 
2. นายสุเมธ            เตชาชัยนิรันดร ์

กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม 
จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางวิมล  แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน) 
วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบัณฑติ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการท างาน 
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
      -ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 
 
เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี ้

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทินกร สีดาสมบูรณ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมชาย จองศิรเิลิศ กรรมการตรวจสอบ 
 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้ 
 

1. รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจ าปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
ได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
 
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรับ
รายงานประเด็นที่ตรวจพบได้ให้ค าแนะน า และแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
 
3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหาร
ความเส่ียงในการด าเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ความเพียงพอของระบบการควบคุมความเส่ียงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการส่ือสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเส่ียง และความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเส่ียงที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี
ระบบการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ มีการประเมินความเส่ียงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
รวมถึงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง เพื่อให้ผลกระทบจากความเส่ียง ท่ีอาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ าหรือที่ยอมรับได้ 
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4. การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  มีการจัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อกัษร 
มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ 
 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เ กี่ยวโยงกัน            
หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
 
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มี
ทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัท 
สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
ไม่เกินปีละ 1,045,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2982  และหรือ 
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5599 และหรือ  
 นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8125     และหรือ 
 นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7764 
 

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

นายสมยศ เจยีมจิรงักร 
               ประธานกรรมการตรวจสอบ 


