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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000
บาท โดยกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม (ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการใน
ปัจจุบัน) ดาเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่
ทาลาย (Non-Destructive Testing) จากนั้นจึงขยายสู่บริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจาก
กองเชื้อเพลิง กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทที่อยู่บนรถ สถานี
บรรจุก๊าซ และคลังเก็บและจ่าย ปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามลาดับ
ปัจจุบันบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยการบริการทดสอบ
โดยไม่ ท าลาย (Non-Destructive Testing), การตรวจสอบและรับ รองคุ ณ ภาพ (Inspection and Certification) และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน
หม้ อน้ า ระบบท่อ รับ แรงดัน และโครงสร้างเหล็ กที่ มี ความสาคั ญ ต่ อกระบวนการผลิ ต การจัด เก็ บ และการขนส่ งลาเลีย ง
ผลิตภัณ ฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานปิโตรเคมีและ การก่อสร้างตามมาตรฐานสากล และข้อกาหนดของกฎหมาย โดย
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ชั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจน
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
จากความมุ่งมั่ นในการพั ฒ นาบริษั ทฯอย่างต่ อเนื่อ ง ท าให้ บริษั ท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ผ่ านการรับ รอง
ระบบงาน ห้องปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ทาลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025 สาหรับการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ
ISO 9001:2008 มาตรฐาน คุณ ภาพการจัดการภายใน รวมถึงได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามั ยและความ
ปลอดภั ย (OHSAS 18001) และได้ ขึ้ น ทะเบี ย นรับ รองจากหน่ ว ยราชการที่ สาคั ญ อาทิ กรมธุรกิ จ พลัง งาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นต้น
1.1 วิสัยทัศน์
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) เป็นผู้นาด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อความปลอดภัย ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020
1.2 พันธกิจ
1. ให้บริการตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย
2. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้ได้รับการรับรองความสามารถในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
3. ขยายการให้บริการและพัฒนาเครือข่ายไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
4. ดาเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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1.3 ค่านิยม
ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ
1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2534
 เริ่ ม ก่ อ ตั้ งบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2534 ทุ น จดทะเบี ย น 2 ล้ า นบาท ตั้ ง ส านั ก งานอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
 ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ปี 2537
 จัดตั้งสานักงานย่อยที่อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าในภาค
ตะวันออก
ปี 2538
 จัดตั้งสานักงานย่อยที่อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด
ปี 2542
 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย
ปี 2543
 รับงานทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแท่ง ผลิตก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยจนถึง
ปัจจุบัน
ปี 2544
 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึ้น และย้าย
สานักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีโดยสร้างอาคารสานักงานขยายจาก
สานักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทางาน (ปัจจุบันเป็น
สานักงานสาขา)
 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 0031/44 จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล
ปี 2545
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการ
ที่กาหนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LPG ประเภทที่ 1
ปี 2547
 สร้างสานักงานสาขาที่อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ปี 2549
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้ง
ปี 2550
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการสานักงานระยองพื้นที่เพิม่ เป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปลี่ยน
สานักงานจังหวัดระยอง เป็นสานักงานใหญ่ของบริษัทและให้สานักงานบ้านบึงเป็นสานักงานสาขา
 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สาหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายเป็นรายแรกในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
ปี 2551
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551
ปี 2552
 บริษัทได้นาหุ้นสามัญเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนเป็นรายแรกในประเทศไทย
ปี 2554
 ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จานวน 2 บริษัทคือ
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จากัด มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2556
 จัดตั้งสานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการขยายพื้นที่การทางานของสานักงานกรุงเทพฯ
ปี 2557
 ได้รับ การรับ รองเพื่ อ ขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้ านการทดสอบโดยไม่ ท าลายตามระบบ ISO/IEC
17025 (MT, PT, UT, RT) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ปี 2559
 ได้รับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต
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ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จานวน 3 รางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม, รางวัลผู้บริหารสูงสุด
ดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดาเนินงานดีเด่น
บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ขยายงานบริการงานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทางการเกษตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
สร้างสานักงานสาขาที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายงานบริการของบริษัทฯ และการ
ให้บริการลูกค้าในเขตจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ในเดื อ นธั น วาคม บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ย จ านวน 1 บริ ษั ท คื อ Qualitech Myanmar
Company Limited (QLTM) ในประเทศพม่า มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 50,000 USD บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2560
 ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2560
 ได้ รับ การรับ รองเพื่ อ ขยายขอบข่ายด้ านการรับ รองด้ านห้ องปฏิ บั ติ ก ารทดสอบเชิงกลและโลหะวิท ยา
ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (QLTI)
บริษัท ควอลลีเทค จากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจานวน 10,250,000 บาท มี
ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 10,250,000 บาท ดาเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทาง
การเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจานวน 50,000 USD มีทุนที่
ออกและชาระแล้ว จานวน 50,000 USD ดาเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering
service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธีการค้นหารอยบกพร่องหรือ
ความผิดปกติของชิน้ งาน โดยที่ไม่ทาให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานเช่น การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การทดสอบ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ร่วมถึงการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงต่างๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจาก
การทดสอบโดยไม่ทาลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทาลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และ
ประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้ งาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆมี
สภาพเหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย
สาหรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ถังน้ามัน ระบบท่อ หม้อน้า และถังขนส่งน้ามันและสารเคมีเป็นต้น
3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบเพื่อให้คุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่นการรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะ และ
การหาส่วนผสมทางเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติที่สาคัญของเนื้อโลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกัดกร่อนประเภท
ต่างๆ เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊ าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น หม้อน้า เครน ถัง
ก๊าซถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูงอื่นๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ทาลาย การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ และการทดสอบ
คุณ สมบัติ ทางกล มีความแตกต่ างกันคือ ประมาณร้อยละ 90 ของลูก ค้าที่ ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายจัด อยู่ในกลุ่ ม
ผู้รับเหมาโครงการ ซึ่งบริษัทจะให้บริการรับเหมาช่วงสาหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรงโดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจาปี ระหว่างการซ่อมบารุง
ใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย ส่วนการบริการด้านการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางกล เป็นกลุ่ม
ลูกค้าทั้งประเภทงานก่อสร้างและเจ้าของงานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
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โครงสร้างรายได้
หน่วย: ล้านบาท
ลักษณะงาน

ดาเนินการโดย

% การถือหุน้
ของบริษทั

การทดสอบโดย
ไม่ทาลาย

บมจ.ควอลลีเทค
QLTI
QLTM

การตรวจสอบ
และรับรอง
รายได้อื่นๆ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

100%
99.99%
80%

146.45

34.15

175.95

39.18

285.92

55.26

บมจ.ควอลลีเทค
QLTI
QLTM

100%
99.99%
80%

279.05

65.06

269.83

60.09

224.10

43.31

บมจ.ควอลลีเทค
QLTI
QLTM

100%
99.99%
80%

3.40

0.79

3.29

0.73

7.41

1.43

428.90

100.00

449.07

100.00

517.43

100.00

รวม

2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริษัทฯดาเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการ
ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆจะไม่เกิดความเสียหายในระหว่าง
การใช้งาน จนส่งผลให้ต้องหยุดชะงัก การให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Test)
และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองถังน้ามันและสารเคมี ถังบรรจุก๊าซ
และระบบท่อ LPG/CNG และหม้อน้า เป็นต้น
2.1.1.1 ประเภทการให้บริการ
(1)
การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Test: NDT)
การทดสอบโดยไม่ทาลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน หรือรอยเชื่อม โดยที่
ไม่ต้องทาลายชิ้นงานเพื่อการทดสอบ ไม่ทาให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ กล่าวคือเป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง ความร้อน รังสี คลื่นเสียง ไฟฟ้า หรือแม่เหล็กของวัสดุ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความผิดปกติของโครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่ การวัดคุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถประเมินความผิดปกติของ
โครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่ได้โดยไม่ทาให้วัสดุเกิดความเสียหาย การทดสอบโดยไม่ทาลายมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีต้นทุนการผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตามสั่ง นอกจากนี้ยังใช้ในการ
ตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้างทั่วไป ทั้งก่อนการใช้งาน (Pre-service) ระหว่างการใช้งาน (In-service)
และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอายุการใช้งาน
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ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ทาลาย
 ชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหายใดๆ หลังการทดสอบแล้วสามารถนาชิ้นงานกลับมาใช้ได้ตามปกติ
 ตรวจสอบในขณะใช้งานได้
 การตรวจสอบชิ้นงานตามระยะเวลาการใช้งาน จะทาให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพชิ้นงานหลังผ่านการ
ใช้งานแล้ว
 อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถออกงานภาคสนามได้
 สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ทาลายตรวจสอบงานเชื่อมแบบต่างๆ
และเลือกใช้วิธีการเชื่อมที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน เป็นต้น
 ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทดสอบโดยไม่ทาลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การทดสอบโดยไม่ทาลายแบบทั่วไป (Conventional NDT) เช่นการทดสอบโดยการใช้รังสี และอนุภาคแม่เหล็ก
เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปมายาวนาน ยังคงได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบัน
2) การทดสอบโดยไม่ทาลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น มีข้อดีคือใช้บุคลากรน้อย ระยะเวลาในการทดสอบน้อยกว่า
รวดเร็วกว่า นอกจากนี้ ยั งสามารถให้ ผลที่ ชัด เจนและครอบคลุ ม กว่า และในปั จ จุ บั น ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีทาให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ในการทดสอบที่
ซับซ้อนและมีข้อจากัดในแบบที่การทดสอบแบบทั่วไปไม่สามารถทาได้ เช่น การทดสอบด้วยรังสีด้วยระบบ
ดิจิตอลแทนการใช้ฟิล์ม หรือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแทนการทดสอบด้วยรังสี เป็นต้น
บริษัทฯ เริ่มต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายแบบทั่วไปและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยในปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายในอุตสาหกรรม คือ
Conventional NDT
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี
เป็นการตรวจหารอยตาหนิภายในวัสดุโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีและใช้
แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล เหมาะสาหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยู่ลึกเข้า
ไปตามแนวรังสี
Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก
เป็นการวัดรอยบกพร่องบริเวณผิววัสดุโดยการใช้การเหนีย่ วนาจาก
สนามแม่เหล็กจากไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ
Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
เป็นการใช้การฉีดสีลงบนพื้นผิววัสดุและทาความสะอาดสีบนผิววัสดุ เพื่อ
ตรวจสอบดูรอยแตกของผิววัสดุ

การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า เป็นต้น
รวมทั้งการตรวจสอบความบาง (Thinning) และการ
สึกกร่อน
การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า งานโครงสร้าง
เหล็ก เป็นต้น
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การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น

ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สงู
เป็นการตรวจสอบโดยการใช้คลืน่ เสียง เพื่อวัดความหนาและค้นหารอย
บกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุและรอยเชื่อม
Hardness Test: การทดสอบความแข็ง
เป็นการทดสอบความแข็งของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร
หรือโครงสร้างโลหะที่เปลี่ยนแปลงตามการใช้งาน ซึ่งมีประโยชน์ในการ
นามาออกแบบภาชนะรับแรงดัน หรือตรวจสอบความเสียหายของงาน
Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี
เป็นการตรวจสอบเพื่อบอกชนิดส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุซึ่งมี
ความสาคัญกับวัสดุทใี่ ช้ในงานอุตสาหกรรม
Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสูญญากาศ
เป็นการตรวจสอบรอยรัว่ ของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคความแตกต่างของ
ความดันภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ์
Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรัว่ ในวัสดุเคลือบ
ผิวบนผิวโลหะ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความไม่สมบูรณ์ของการเคลือบ
ซึ่งอาจทาให้ของเหลวสัมผัสกับชิน้ งานและเกิดการกัดกร่อนขึ้น
Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปของเนื้อโลหะ
Replica Test: การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ
ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ที่ทาจากโลหะทุก
ชนิด
Video scope: การตรวจสอบด้วยกล้อง
เพื่อตรวจสภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อ, ตรวจดูสิ่งตกค้าง สิ่งผิดปกติ
ต่างๆโดยใช้กล้องติดปลายสายนาทางผ่านช่องเล็กๆส่องเข้าไปดูสภาพ
ภายในของอุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง
Ferrite Scope: เพื่อวัดปริมาณเฟอร์ไรต์ในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิมซึง่ มีผลต่อ
ความต้านทานในการกัดกร่อน
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การตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า เป็นต้น และ
งานวัดความหนาทุกชนิด
การตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อมหรือท่อในหม้อไอน้า
เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า
เป็นต้น
การตรวจสอบวัสดุ และรอยเชื่อม หรือท่อ เช่น ในโรง
กลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น
ตรวจสอบรอยเชื่อมของถังบรรจุน้ามันหรือสารเคมี
เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี คลังเก็บ
น้ามัน/สารเคมี เป็นต้น
การตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อมหรือท่อในหม้อไอน้า
เช่น ในโรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า
เป็นต้น
ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงงานปิโตร
เคมี เป็นต้น
ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงกลั่น
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น
ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงกลั่น
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น
ตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อมของชิ้นงานทีเ่ ป็น ท่อ ถัง
หรืออุปกรณ์ที่ทาด้วยเหล็กสแตนเลส ชนิด Duplex
Stainless Steel

Advanced NDT
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Internal Rotating Immersion System: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์
ของท่อขนาดเล็กที่ทาจากโลหะต่างๆจากภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Magnetic Flux Leakage: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ของท่อเหล็ก
คาร์บอน
Eddy Current: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ดว้ ยกระแสไหลวนสาหรับ
ท่อที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ท่อสแตนเลส ท่ออลูมิเนียม เป็นต้น
Remote Field Eddy Current: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ของท่อ
เหล็กคาร์บอนด้วยกระแสไหลวน
Eddy Current Array: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ด้วยกระแสไหลวน
สาหรับวัสดุและแนวเชื่อมทั้งที่เป็นเหล็ก และไม่ใช่เหล็ก
Phase Array (PAUT): การทดสอบด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สงู แบบ Phase
Array เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ในการตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อ
โลหะและแนวเชื่อมโดยใช้หัวตรวจสอบที่มีผลึกตรวจสอบหลายๆ หน่วยใน
หัวเดียวกัน ซึ่งทาให้การตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ได้มาก เร็ว และแม่นยา
สามารถแสดงผลการทดสอบได้ชดั เจน เข้าใจง่ายและเก็บบันทึกผลไว้ใช้
อ้างอิงต่อไปได้กว่าแบบทั่วไป
Time of Flight Diffraction (TOFD): การทดสอบด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง
แบบ Time of Flight Diffraction เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยใช้
เทคโนโลยีการกระเจิงของคลื่นเสียง ซึ่งมีความแม่นยาในการประเมินหา
ขนาดและตาแหน่งของรอยบกพร่องมาก
Tank Floor Scan: การตรวจสอบหาการกัดกร่อนของพื้นถังน้ามันหรือถัง
เคมีขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Flux Leakage ทาให้ทราบถึง
สภาพด้านล่างของพื้นถังที่มองไม่เห็น
Computed Radiograph: เป็นการทดสอบด้วยรังสีโดยใช้แผ่น Imaging
Plate แทนฟิล์ม X-ray ทั่วไป ทาให้สามารถอ่านผลบนจอคอมพิวเตอร์ ให้
เห็นภาพได้ชัดเจนยิง่ ขึ้น
Direct Radiograph (Digital Radiograph): เป็นการทดสอบด้วยรังสีโดย
แผงรับภาพแล้วส่งภาพโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ ทาให้สามารถอ่านผลบน
จอคอมพิวเตอร์ ให้เห็นภาพได้ชดั เจนได้ทันที
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ภาชนะแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
ทีใ่ ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ภาชนะแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
ทีใ่ ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ภาชนะแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
ทีใ่ ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ภาชนะแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
ทีใ่ ช้ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
การตรวจสอบรอยเชื่อมและการกัดกร่อนของภาชนะ
รับความดันในโรงกลั่นน้ามัน โรงงานเคมีและ ปิโตร
เคมี เป็นต้น
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและรอย
เชื่อมต่างๆ เช่น ถังก๊าชความดันสูง ท่อขนส่ง ในโรง
กลั่นน้ามัน โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและรอย
เชื่อมต่างๆ เช่น ถังก๊าชความดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น
การตรวจสอบพื้นถังขนาดใหญ่ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น
การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกร่อนของ
ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น
การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกร่อนของ
ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกลั่นน้ามัน
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น

บริษั ทฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ ทาลายชิ้นงานต่างๆตามที่ลูกค้ากาหนด โดยการทดสอบแบบไม่ ทาลาย ซึ่งใช้
สาหรับทดสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งหรือการเชื่อมวัสดุ มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความ
ปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถังในโรง
กลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะน้ามัน โรงงานไฟฟ้า โรงงงานผลิตสารเคมีต่างๆ เป็นต้น
ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ต้องการให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพของงานแต่ละงาน และมี
ลูกค้าบางส่วนที่เป็นเจ้าของโครงการโดยตรงที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา จัดทาสัญญา
ระยะยาว
บริษั ท ฯมี ก ารจั ด ท าประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของลู ก ค้ าทุ ก ราย สาหรับ การให้ บ ริก ารของพนั ก งาน คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการตรวจสอบ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความปลอดภัย ฯลฯ และนาข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสม่าเสมอ ทาให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการ
ติดต่องานจากลูกค้ารายใหม่ๆ อยู่เสมอ
การทดสอบแบบไม่ทาลายนี้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ เช่น
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สาหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี หรือการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงาน
ความสมบูรณ์หรือบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น แต่มิได้เป็นการรับประกันหรือรั บรองว่าชิ้นงานที่
ตรวจสอบนั้นยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานหรือไม่
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย
การทดสอบโดยไม่ทาลายนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดคือการป้องกันมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆ เกิดความ
เสียหายอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
ความเสี่ยงในการทางานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ดังนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ทาลายจึงถูกควบคุมโดยมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยสมาคมหรือองค์กรระดับประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละสมาคมจะกาหนดวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทาลายแต่ละประเภท
ขึ้นมาเป็นมาตรฐานของตนเอง ตัวอย่างองค์กรหรือสถาบันวิชาชีพสาคัญในต่างประเทศที่มี การกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการทดสอบโดยไม่ทาลายมีดังต่อไปนี้
 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 สมาคมเหล่านี้ยังมีการกาหนดระดับทักษะของบุคลากรผู้ตรวจสอบ
โดยบุคลากรจะต้องได้รับการอบรม ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขั้นที่กาหนดไว้จึงจะ
สามารถทาการทดสอบตามมาตรฐานได้ เช่น บุคลากรที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมี
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ทั้งหมด 3 ระดับ บุคลากรที่ผ่านการทดสอบในระดับที่ 1 สามารถทาการทดสอบและบันทึกผลได้ตามวิธีการที่กาหนด สาหรั บ
ระดับที่ 2 บุคลากรมีหน้าที่ในการตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ส่วนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบใน
ระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมีหน้าที่ในการเลือกวิธีการทดสอบ สามารถจัดการฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรองให้กับบุคลากร
ในระดับที่ 1 และ 2 ได้
บริษัทฯ มีจานวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 278 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการรับรองระดับ 1 จานวน 28 คน
ระดับ 2 จานวน 245 คน และระดับ 3 จานวน 5 คน (เป็นผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน) บริษัทฯมีนโยบายการพัฒ นาบุคลากร
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการรับรองมีจานวนพอเพียงและมีการหมุนเวียนอย่างสมดุล
(2)
การตรวจสอบเพือ่ รับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification)
การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ทาลาย
ซึ่งทาโดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทาลายในชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพร้อมทั้ง
ออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆ มีสภาพเหมาะสมสาหรับการใช้งาน
หรือไม่ การตรวจสอบสามารถทาได้ทั้งการตรวจสอบรับรองชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน โดยดาเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ที่
โรงงานผู้ผลิต หรือในระหว่างการติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน รวมทั้งดาเนินงานภายหลังการใช้งาน เช่นการตรวจสอบและรับรอง
คุ ณ ภาพประจ าปี สาหรับ ถั งบรรจุก๊ า ซ หรือ การตรวจสอบรวมทั้ งระบบ เช่ น การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection
Service) เป็นต้น ลูกค้าหลักสาหรับบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ลูกค้าที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG/CNG ถังบรรจุน้ามัน ถังบรรจุ
สารเคมี ) หม้อน้า ภาชนะความดันประเภทต่างๆ เป็นต้น
2. ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงกลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี
แท่นขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโรงงานตามมาตรฐานการผลิตและการซ่อมบารุง
การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีข้อดีที่สาคัญ คือ ลูกค้าส่วนใหญ่ ใช้บริการตรวจสอบประจาปีอย่าง
ต่อเนื่องโดยจัดทาเป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท จากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด โรงงานปิโตรเคมีต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตใน
อนาคตสูง สาเหตุหลักจากการขยายตัวของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจาเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของถัง
บรรจุ ทั้งถังติดตรึงและถังที่ใช้ในการขนส่ง และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้
 ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
คลอรีนเหลว เป็นต้น
 ถังก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อจัดทาประวัติ และรับรอง
คุณภาพแท็งก์ขนส่งตามข้อกาหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ามัน
 หม้อน้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อน้าแบบท่อน้า (Water Tube Boiler)
 การตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Welding Operator / Welder Qualification Test)
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 ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว และถังก๊าซหุงต้ม
การตรวจสอบและรับ รองคุ ณ ภาพเกี่ย วเนื่ องโดยตรงกั บการบังคับ ใช้ก ฎหมายควบคุม ความปลอดภัย ของวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตราย ดังนั้นบริษัทฯ จึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด
ทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความสาคัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปลี่ยนแปลง ความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงาน และนามาประมวลผล ตัวอย่างเช่น ประมวลผลให้ลูกค้าทราบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ชิ้ นงานที่
ตรวจสอบมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และประเมินได้ว่าหากชิ้นงานมีการเสื่อมสภาพในอัตรา
เดิม ชิ้นงานนั้นๆ จะสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้อีกนานเท่าใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับลูกค้า เช่น
ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญในการบารุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น สามารถวางแผนการซ่อมบารุงประจาปีได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ในบางกรณี ลูก ค้ า สามารถใช้ ผลการตรวจสอบเป็ น เครื่องยื น ยั น สาหรับ การขอลดเบี้ ย
ประกันภัยได้อีกด้วย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยหลักการ Risk Based
Inspection (RBI) เพื่อกาหนดความถี่ วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะทา
ให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการลดความถีก่ ารตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่า
และให้ความสาคัญมากขึ้นกับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และสามารถนาไปลดภาระเบี้ยประกันภัยของโรงงานที่นาวิธีการนี้มา
ใช้
การจัดทาประกันภัยสาหรับความเสียหายจากการปฏิบตั ิงาน
บริษัทฯ มีการจัดทาประกันภัยบุคคลที่สามกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สิน เป็นวงเงินรวมทั้งหมด 100
ล้านบาท เพื่ อป้องกัน ความเสี่ยงในกรณี เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ยังมีการจัดทาประกันภั ย
เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ลู ก ค้ า บางรายที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านนอกชายฝั่ ง (Offshore) โดยเป็ น การประกั น ภั ย แบบ Workman
Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ยังไม่เคยมีกรณีเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งนาไปสู่การเรียกร้องเงิน
ประกันแต่อย่างใด
ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิ้นงานโดยใช้วิธีการทดสอบโดยไม่
ทาลาย และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ดังนั้นใบรับรองที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอ น
เช่นกัน คือใบรับรองสาหรับการทดสอบโดยไม่ทาลาย และใบรับรองสาหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งถือเป็นงาน
ควบคุมทางด้านวิศวกรรม ดังนั้นบุคลากรที่สามารถออกใบรับรองคุณภาพของชิ้นงานได้นั้นต้องเป็นบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับ
สภาวิศวกรสาหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น
4 ระดับคือ
 ภาคีวิศวกรพิเศษ
 ภาคีวิศวกร
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 สามัญวิศวกร
 วุฒิวศิ วกร (ระดับสูงสุด)
ทั้งนี้ขอบเขตของงานที่แต่ละระดับสามารถทาได้แตกต่างกันออกไป ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4
(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.
2542 เช่น ภาคีวิศวกร สามารถทางานออกแบบและคานวณ ส่วนสามัญวิศวกร สามารถควบคุมและตรวจสอบงานติดตั้ง และ
วุฒิ วิ ศ วกรสามารถท างานวิ ศ วกรรมได้ ทุ ก รูป แบบ อย่ า งไรก็ ต ามขอบเขตการท างานของวิ ศ วกรควบคุ ม แต่ ละระดั บ ใน
รายละเอียดก็จะแตกต่างกันตามสาขาวิศวกรรม
นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองต้องมีการขึ้นทะเบี ยนด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะการตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบถังก๊าซแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติ น้ามัน และหม้อน้า เป็น
ต้น ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะเป็นผู้ควบคุม
ขั้นตอนในการฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้
ตรวจสอบด้วย
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจานวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองที่เกี่ยวกั บการตรวจสอบและรับรองคุณภาพรวม
70 คน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่เพียงพอกับการดาเนินงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้อย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย
ใบรับรองที่บริษทั ฯ ได้รับ
หน่วยงานที่ให้
การรับรอง
กรมธุรกิจ
พลังงาน

สภาวิศวกร
สานักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน
ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 3
ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ
หุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถัง
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์ ประเภทที่ 1
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท
ที่ 1
ได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคล
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม

ขอบเขต
ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบถัง
น้ามัน
ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถัง
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์
ประเภทที่ 1

วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน
15 พ.ค. 58
12 ต.ค. 58

อายุการใช้
งาน
ถึง
14 พ.ค. 61
ถึง
20 ส.ค. 61

ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถัง 10 เม.ย. 60
ก๊าซและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบ
ท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม
1 ธ.ค. 60

ถึง
23 มี.ค. 63

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง X-ray
Radiography
ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสาร
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2

19 ก.ย. 59

ถึง
18 ก.ย. 61

16 มิ.ย. 60

ถึง
15 มิ.ย. 65
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ถึง
30 พ.ย. 61

หน่วยงานที่ให้
การรับรอง

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนวิ เคลียร์
ทางด้าน เครื่องกาบังรังสี
ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม

ขอบเขต
ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง
Iridium-192,Selenium-75,
Caesium-137
ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง
Depleted Uranium
ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสาร
รังสี (Source) Selenium-75 กลุ่ม 2

วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน
5 พ.ย. 60

อายุการใช้
งาน
ถึง
4 พ.ย. 65

14 ส.ค. 60

ถึง
13 ส.ค. 65

29 ก.ย. 59

ถึง
28 ก.ย. 61

บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนุญาตต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ (1) ผู้ให้บริการ ซึ่งต้อง
นาใบอนุญาตติดตัวไปเพื่อนาเสนอต่อลูกค้า (2) แผนกความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตาม
ข้อกาหนด และ (3) แผนกทรัพยากรบุคคล จัดเก็บต้นฉบับใบอนุญาตทั้งหมดและนามาตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็น
ระยะเพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
บริษัทฯ ติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมการขึ้น
ทะเบียนบุคลากรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อย่างครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามที่กฎหมายกาหนดได้ครบทุกประเภท
2.1.2

การให้การอบรม
การดาเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี้ บุคลากรผู้มีความชานาญถือเป็นส่วนสาคัญยิ่งสาหรับการดารง
อยู่และความก้าวหน้าของธุรกิจ บริษัท ฯ จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ได้รับการรับรองสาหรับการทดสอบประเภทต่างๆ
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความชานาญและแม่นยาในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่องจาก
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัท ฯ เองและของลูกค้าได้ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมภายใน
ขึ้น มีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องการทดสอบประเภทต่างๆ โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไม่ทาลาย
ตามมาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ผ่านการทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3)
ตัวอย่างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย 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
นอกเหนือจากความรู้ที่จาเป็นสาหรับการทดสอบโดยไม่ทาลายแล้ว บริษัทยังมีการเปิดอบรมความรู้ทั่วไปให้กับ
พนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน ความปลอดภัยในองค์กร โดยหลักสูตรทั่วไปที่เปิดอบรม อาทิเช่น หลักสูตรการ
ปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการทางาน การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined space) และ
เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะที่จาเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น
2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษทั
นอกเหนือจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายและบริการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว บริษัท
ยังมีนโยบายที่ จะสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับบริการให้กับ ลูกค้ า โดยการทาความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและ
ตอบสนองให้ ลู ก ค้ าได้ รับ ประโยชน์ สู งสุ ด ตั ว อย่ า งเช่ น บริษั ท ได้ เพิ่ ม การบริก ารด้ า นการวางแผนการตรวจสอบให้ กั บ
ขบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ามัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกาหนดแผนการตรวจสอบประจาปี
และระหว่างการหยุดซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อบริษัทได้ให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายและตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีความบกพร่อง บริษัทก็ให้บริการในการให้คาปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแนะนาในการซ่อมแซม รวมถึงเป็นตัวแทน
ของลูกค้าในการควบคุมการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย ในปัจจุบันการให้บริการในลักษณะนี้ได้รับความนิย ม
จากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมีการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล รวมทั้งศึกษา
ปรับปรุงการประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง
บริษัทมีการให้บริการทดสอบโดยไม่ ทาลายที่หลากหลาย ทั้งวิธีการแบบทั่วไป (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ บริษัทและบุคลากรของบริษัท
ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริการที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันสามารถครอบคลุม
ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมาย
เพื่อนาเสนอการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน Advanced NDT ให้มาก
ขึ้นเพื่อให้ก้าวทันต่อการพั ฒ นาของเทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้วิธีการแบบ ทั่วไป และ
สามารถให้บริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณ์
สาหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม
ขยายการให้บริการในต่างประเทศ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมาของไทยที่มี
โครงการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมถึงการเข้าไปรับงานด้วยตัวเอง ซึ่งก็เริ่มมีการให้บริการบ้างแล้วเช่น การให้บริการ
งานทดสอบและตรวจสอบในประเทศพม่า และคาดว่าจะขยายบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
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นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม ทาให้บริษัทสามารถประยุกต์ใช้การ
ทดสอบโดยไม่ทาลาย ความรู้ท างวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ค าปรึกษาแนวทางการแก้ปัญ หาทาง
วิศวกรรม (Engineering solution provider) และนาเสนอบริการที่เหมาะสมสาหรับลูกค้า โดยบริษัทจะร่วมศึกษาระบบการ
ผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งความต้องการของลูกค้า และนาเสนอทางเลือกในการทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่าที่ สุด
รวมถึงให้คาแนะนาทางวิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ เพื่อให้ลูกค้าดาเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผลและ
มีความปลอดภัยสูงสุด
สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้
สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายคือการให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยาได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทนาเสนอบริการในราคาที่แข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ต้องอาศัยบุคลากรที่เชี่ยวชาญประกอบกับการควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทีมงานด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบหน้างาน
อย่างสม่าเสมอ ทาให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง
2.2.2

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯในปัจจุบันคือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี เช่นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ามัน โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้อง
มีการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและต้องการความปลอดภัยสูงมาก หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้อัน
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงได้ โดยกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าของโครงการ (Project Owners) ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
หรือตามกฎหมาย โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจาปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามวาระที่กฎหมายกาหนด
(2) ผู้รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่นการสร้างโรงไฟฟ้า การวางท่อก๊าซ เจ้าของ
โครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ดาเนินโครงการแทน โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม การจะได้รับงานเป็นผู้รับเหมาช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รับรอง (Approved vender list) ของเจ้าของโครงการด้วย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองของบริษัทคือ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
โดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น โครงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสูง เป็นต้น ซึ่งต้องการการทดสอบโดยไม่
ทาลายในการควบคุมคุณภาพ แม้ในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการในอุตสาหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้อื่น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่ารายได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันงาน
วิศวกรรมโครงสร้างเหล็กก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกันความเสียหายได้ดี จึงเป็นที่นิยมใช้มากขึ้น
แทนโครงสร้างคอนกรีต

2.2.3

ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ช่องทางคือ
(1) การติดต่อลูกค้าโดยตรง สาหรับเจ้าของโครงการแล้วบริษัทจะใช้วิธีการติดต่อนาเสนอบริการโดยตรงเพื่อสร้าง
โอกาสในการให้บริการและการได้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการ
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ให้บริการแล้ว ลูกค้าจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมี การแนะนาต่อๆกัน สาหรับในส่วนของผู้รับเหมาบริษัทใช้
วิธีการติดต่อโดยตรงเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่
ที่ใช้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง
(2) การใช้ภาคราชการเป็นสื่อกลาง การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการตรวจรับรองหม้อน้า
ถังรับแรงดันสูง ถังแอลพีจี และถังน้ามันขนาดใหญ่ จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขึ้นทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท ผ่านสื่อของหน่วยงาน
ราชการในการแนะนาลูกค้าให้ติดต่อกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
1.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม
การทดสอบโดยไม่ทาลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้งหรือใช้งานวัสดุหรือ
โครงสร้างต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายมี
แนวโน้มเป็นไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่สาคัญโดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นในการ
ดารงชีพได้ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีขีดจากัด อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีนามาซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงเล็ก น้อยอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง ดังนั้นการควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ปัจจุบัน
ประเทศที่พัฒนาแล้วการทดสอบโดยไม่ทาลายมีความจาเป็นแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน
การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งสิ่งรอบตัวในชีวิตประจาวัน เช่น สะพาน ลิฟท์โดยสาร เครื่องเล่นในสวน
สนุก ก็ยังมีการทดสอบความปลอดภัยโดยอาศัยการทดสอบโดยไม่ทาลาย
อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทย การทดสอบโดยไม่ทาลายยังถูกจากัดอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับ
การควบคุมคุณภาพโดยทั่วไปการทดสอบโดยไม่ทาลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต ทั่วไป
ดังนั้นธุรกิจที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายจึงเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างโลหะ เช่น ตึกสูง สะพาน การ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลายในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมี
การพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงานเป็นสาคัญ ซึ่งความเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถ
สรุปได้ดังภาพ
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การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

NDT / Inspection & Certification
ทดสอบการก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะ
น้ามัน และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน

การสารวจและผลิต

โรงบรรจุก๊าซ

ก๊าซ
ธรรมชาติ

น้ามันดิบ

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอน
อื่นๆ

โรงแยกก๊าซ

โรงกลั่นน้ามัน

โรงแยกคอนเดนเสท

ก๊าซ
NGV,LP
G

น้ามัน
สาเร็จรูป

อื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
สาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

สถานี
บริการก๊าซ

ร้านค้าก๊าซ

อื่นๆ

โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น

โรงงานปิโตรเคมีขั้นกลาง
และขั้นปลาย

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย

ทดสอบรอยเชื่อม คุณภาพของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อส่งน้ามัน และอื่นๆ
ทดสอบการก่อสร้างและติดตั้งโรงงาน
และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน
ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ ถัง
น้ามัน รวมทั้งสารเคมีอันตรายอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรักษา
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหว่าง
การใช้งานสาหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น
รวมทั้งขั้นกลางและปลายบางส่วน
ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV
และสถานที่ใช้ก๊าซ ตามที่กฎหมายกาหนด

NDT / Inspection & Certification มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพส าหรั บ การจั ด หาพลั ง งานทั้ ง
กระบวนการตั้ งแต่ ก ารส ารวจและผลิ ต จนกระทั่ ง ถึ ง ผู้ ใช้ พ ลั ง งานรายย่ อ ยระดั บ ครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น NDT / Inspection &
Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง ซึ่งมีข้อดีคือเป็ นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาครัฐได้เริ่มให้ความสาคัญกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการออกกฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG และ CNG อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยทาให้
ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่ควร ซึ่งหากมีการให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะทาให้การเติบโตของการ
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
ทั้งนี้ ธุรกิ จการให้ บริก ารตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็ นธุรกิจที่ มีลัก ษณะเฉพาะและเป็น การ
ให้บริการที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานของคู่ค้าโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรับรอง
โรงงานและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้ งการตรวจสอบตามกฎหมาย จึงทาให้ฐานลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจน้อย
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ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซหุงต้ม (LPG) :
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ ต้องขอรับใบอนุญาตและกาหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อ ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปี และต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งในการก่อสร้างใหม่และทุกๆ 5 ปี
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) :
- สถานีบริการ และสถานที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องขอรับใบอนุญาตและ
กาหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปี และต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งใน
การก่อสร้างใหม่และทุกๆ 5 ปี
น้ามัน (Aboveground Storage Tank):
- ถังน้ามันขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบภายนอกทุกปี และตรวจภายในทุก 15 ปี
นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ เก็บ ใช้งานและการขนส่งก๊าซและน้ามันแล้ว
ภาครัฐยังได้ให้ความสาคัญกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนส่งสารเคมีอันตราย โดยกาหนดให้ถัง
บรรจุและขนส่งสารเคมีอันตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 และ 6 ปีตามมาตรฐานสากลกาหนด
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลังงานจากน้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการนาก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ามันมาแปรสภาพเป็นสารโอ
เลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่านกระบวนการกลั่น แยก ทาให้แตกตัว และแปรรูป
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เป็นการนาผลิตภัณฑ์ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่างๆ เช่นเม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย เป็นการนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่านกระบวนการ
แปรรูป ต่ า งๆ ให้ กั บ การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น
การทดสอบโดยไม่ทาลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
และขั้น กลาง เนื่อ งจากในกระบวนการผลิ ตมี การใช้ถังบรรจุ ความดั นสู ง ถังบรรจุ สารเคมี อัน ตรายและสารกัด กร่อน ซึ่ ง
จาเป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant shutdown inspection) ตามมาตรฐานการซ่อมบารุงประจาปี ดังนั้นการขยายการลงทุนใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่างดี
การประกาศให้ ท้ อ งที่ เ ขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด เป็ น เขตควบคุ ม มลพิ ษ ดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการปิโตรเคมีเกิดการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปล่อย
มลพิษในโรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของท่อและวาวล์ต่างๆ
ได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT
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ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
การดาเนินการของโรงไฟฟ้าแม้ความซับซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับการ
ควบคุมโดยการทดสอบโดยไม่ทาลายรวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงาน
ติดตั้งโรงไฟฟ้ าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้า ต้องมีการตรวจสอบท่อลาเลียงน้าจากเขื่อนมาสู่กังหัน และโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และโรงไฟฟ้ าถ่ านหิ น เป็ น เชื้ อ เพลิ ง มี ก ารตรวจสอบหม้ อน้ า ท่ อ ส่ งไอน้ า โรงไฟฟ้ าพลัง ก๊า ซธรรมชาติ มี ก าร
ตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ทาให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
และมีโอกาสในการเติบโตตามการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้า
1.3.2

สภาพการแข่งขัน
สาหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดว่ามีการแข่งขันที่ไม่รุนแรง ผู้ประกอบการแต่ละรายมักจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง
โดยปกติจะไม่มีการแย่งลูกค้ากันเว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้ให้บริการเนื่องจากความแตกต่างด้านคุณภาพการ
ให้บริการ สาหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
(Advanced NDT) ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทต่างชาติเช่นกัน บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยังมีการให้บริการใน
วงจากัดเนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทที่ใช้การทดสอบแบบ
Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบทั่ว ไป (Conventional NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มี
ต้นทุนที่สูงกว่ามาก ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของบริษัทต่างชาติจะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้
กว้างขึ้น ทาให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดีและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีนี้ และจะมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ แต่ใช้การสร้างพันธมิตรโดยร่วมเป็ นคู่ค้ากับ
บริษั ท ข้ ามชาติ ห ลายราย เพื่ อ ให้ บ ริก ารทางด้ าน Advanced NDT ในขณะเดี ย วกั น ก็ ท าการศึ ก ษาเทคโนโลยี ใหม่ ๆจาก
พันธมิตรเหล่านี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของตนเองและ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต
ความได้เปรียบสาหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภาพในการให้ก ารทดสอบที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ และ
ความรวดเร็วในการให้บริการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทาให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
 เป็นหนึ่งในผู้นาตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมูลค่าตลาดรวม
 มีบริการที่ครบวงจร โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรในด้านนี้
มากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทุกประเภท
 มีความต่อเนื่องในการให้บริการสูง โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งมีฐาน
ลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่
 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ โดยการนาผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทย์
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 มีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง ลูกค้าหลักของบริษัท เช่น บริษัท ในกลุ่ม ปตท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จากัด ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าใหม่เกิดความไว้วางใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 มี ม าตรฐานความปลอดภั ย สู งในการท างาน โดยมี ที ม งานด้ า นความปลอดภั ย ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
 มีความพร้อมของทีมงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการสาหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ได้รับการรับรองด้านคุณภาพโดย ISO 9001, ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการสาหรับการ
ทดสอบโดยไม่ทาลาย) OHSAS 18001 (การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และมี
โครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพในการให้บริการ
ของบริษัท
 ได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
1.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
วัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทาลาย
และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทนาเข้าจากต่างประเทศและบางส่ วน
สั่งซื้อกับตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองจะสั่งซื้อกับตัวแทนจาหน่ายในประเทศแทบทั้งหมด ทั้งนี้ตัวแทน
จาหน่ายเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่หลายราย บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจาหน่ายรายใดรายหนึ่ง
การนาเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นาเข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI การซื้อขายจะใช้เป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มิได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ อย่างไรก็
ตามที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสาคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท สาหรับในอนาคต
ผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณี ที่ยอดซื้อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้ งานวัสดุ อัน ตรายที่ มี ความจ าเป็ นสาหรับการทดสอบโดยไม่ ทาลาย เช่ น สารรังสี ได้ รับ การควบคุ ม จาก
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยบริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บและใช้งานสารรังสีอย่างเข้มงวด สารรังสีที่เหลือจากการใช้งาน
จะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจาหน่ายเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ส่วนวัสดุที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายประเภทอื่น เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี น้ายาล้างฟิล์ม เศษวัสดุ จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับกาจัดของเสีย
อุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าตรวจสอบการทางานของพนักงานที่หน้างานของ
ลูกค้าและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ เพื่อดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับพนักงานและสิ่งแวดล้อม
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1.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวม 6 ฉบับ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 57.39 ของรายได้รวม โดยในส่วนของ
การให้บริการทดสอบโดยไม่ทาลาย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 86.29 ของรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทาลาย และส่วน
ของการให้บริการตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 44.31 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยทัว่ ไปธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะรับจ้างทางานตามสัญญากาหนดการส่งมอบงานจะแตกต่างกันตามที่ลูกค้า
กาหนด บริษัทคานวณมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยวิธีอัตราร้อยละของงานที่เสร็จ
(Percentage of work completion)
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบคิดเป็นมูลค่า 43.46 ล้านบาท
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการเรียกชาระเงินจากลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO
โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 50% ซึ่งไม่มีปัญหาการชาระเงิน อาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบ
หรือระบบของเอกสารบ้าง ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า
40% ซึ่งปกติโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลั่นน้ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาราย
ใหญ่หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ดาเนินโครงการโดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบ
และตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถดาเนินโครงการได้สาเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้หรือได้รับชาระจากเจ้าของโครงการล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตไว้โดยการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการที่จะ
ดาเนินการ รวมทั้งพิจารณาประวัติการชาระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส กรณีมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดชาระหนี้ บริษัทได้ดาเนินการขอให้ผู้รับเหมาจัดทาหนังสือโอนสิทธิ
เรียกร้องจากผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง หรืองดการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เก่าได้รับ
การชาระ
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานให้บริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านในงานตรวจสอบและ
งานวิศวกรรมบริการ จึงจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นยา
เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนามาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสีย
บุคลากรหรือมีบุคลากรที่มีความสามารถที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกาหนดแผนให้หน่วยงานฝึกอบรมภายในทาการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทดสอบโดยไม่ทาลาย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้ น
บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์
ของบริษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต ามบริษั ท ฯ สามารถจั ด หาและพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งท าให้ บุ ค ลากรที่ เข้ า ใหม่ มี ค วามรู้
ความสามารถเพียงพอที่ จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปได้อย่างสมดุล ปั จจุบัน บริษัท ฯ มีบุคลากรที่เพี ยงพอสาหรับการ
ให้บริการ และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการ
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ให้กับพนักงาน ให้ทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวข้อง และอื่นๆบริษัทฯ คาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษา
บุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้
3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทาลาย จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สาหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์
หรือจุดบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้ นเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบทดสอบตามที่ลูกค้าหรือ
หน่วยงานราชการกาหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสาหรับการใช้
งานหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อภาระในการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้ นงานในอนาคต
อย่างไรก็ตาม สาหรับการให้บริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใช้งานของชิ้นงานที่ตรวจสอบโดยการ
อ้างอิงจากผลการทดสอบโดยไม่ทาลาย ทาให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ชิ้นงานที่บริษัทฯ ให้การรับรองเกิดความเสียหายโดยมี
หลักฐานว่าบริษัทฯ มีการประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบสาหรับความเสียหายดังกล่าว
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทาประกันภัยบุคคลที่ 3 สาหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ การ
ให้บริการตรวจสอบและการรับรองแต่ละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดาเนินการด้วยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายอย่างสม่าเสมอในด้าน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจาก
ลูกค้าแต่อย่างใด ทาให้บริษทั ฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากการรับรองผลงานดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้
อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประเมินผลผิดพลาด ทาให้บริษัทยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการ
รับรองผลงาน
4. ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการให้บริการทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท
ข้ามชาติเข้ามานาเสนอบริการทดสอบโดยไม่ทาลายให้กับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษั ทข้ามชาติ
เหล่านี้ จะให้บริการทางด้านการทดสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทสัญชาติไทย
ผู้บริหารมีความเห็นว่าการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติจะให้ประโยชน์ในแง่ของการทาให้เทคโนโลยี Advanced NDT เป็นที่รู้จัก
และใช้งานแพร่หลายมากกว่าปัจจุบัน
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการตรวจสอบและทดสอบเพื่อนามาเพิ่มมูลค้าการให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวโดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Advanced NDT
เพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวจากพันธมิตร เพื่อการเตรียมตัวสาหรับ
การแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ส่วนที่ 1 หน้า 25

5. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว จึงไม่มีปัจจัยความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และการชาระหนี้ อีกทั้งบริษัทคู่คา้ มีขนาดใหญ่และมีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงทาให้ไม่มีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยง
ทางด้านการเงินของบริษัทฯ
6. ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยการนาเข้าจากต่างประเทศเป็นจานวนน้อย จึงไม่มีความเสี่ยงจาก
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัทฯ
7. ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยเน้นให้บริก ารกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น สารวจและขุดเจาะน้ามันและก๊าซ ปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม Steel Fabrication โดยในปี
2558-2559 เกิดความผันผวนของราคาน้ามันอย่างรุนแรง ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
อุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะน้ามันและก๊าซซบเซาต่อเนื่อง มีผลให้ความต้องการใช้บริการงานทดสอบตรวจสอบลดลง
มากกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จาเป็นที่ต้องลดราคางาน
บริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าสาคัญไว้ อันมีผลให้ผลประกอบการลดต่าลงด้วยเช่นกัน
ส่วนเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
ราคาบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงตามค่านิยมขององค์กรที่กาหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย บริการ
ฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ
การป้องกันและลดความเสี่ยง
1. รักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นพันธมิตรและใช้บริการมาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรับลดค่าบริการลงเล็กน้อย
2. เร่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ให้มากขึ้น
3. พัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน สากลเพิ่มมากขึ้น
4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความหลากหลายของบริการ
8. ความเสี่ยงเรื่องวัสดุที่ให้บริการ
บริษัทมีการใช้วัสดุในการให้บริการหลายชนิดด้วยกัน วัสดุสิ้นเปลืองโดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศ จากผู้จัดจาหน่ายหลายรายด้วยกันบริษัทจึงไม่มคี วามเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จดั จาหน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยัง
มีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในการให้บ ริการ
9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ
นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญและส่งผลต่อ
การเติบโตและทิศทางการดาเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาล ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1. นโยบายเปิดสัมปทานสารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย
จากที่ก่ อนหน้ านี้ รัฐ บาลได้ ชะลอนโยบายการประมูลสั มปทานสารวจปิ โตรเลี ยมในอ่าวไทย ปั จ จุบั น รัฐ บาลมี
แนวโน้มที่จะเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในปี 2561 นี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้โดยคาดว่ารัฐบาลคงจะเร่งให้มีการ
เปิดสัมปทานสารวจปิโตรเลียมใหม่เพิ่มเติมอีกซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริการทดสอบโดยไม่ทาลายเพิ่มมากขึ้น
2. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้และโรงไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก
ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้คาดการณ์ ว่าอาจจะไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอ จึงมีแผนงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ รวมถึงโรงไฟฟ้าขนาด
กลางและขนาดเล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการบริก ารการทดสอบโดยไม่ ท าลายทั้ งขณะก่ อ สร้ าง และ
บารุงรักษาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
3. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
ด้วยปัจจุบันข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้งาน การนาเข้าและส่งออกสารกัมมันตรังสีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้นามาใช้
ในงานบริการ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าประกันและข้อกาหนดอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิ ม
จึงอาจเป็นผลให้ต้นทุนในการดาเนินงานของบริษัทฯ สูงขึ้นตามเช่นกัน
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
4.1.1 ที่ดิน
มูลค่าสุทธิ
โฉนดเลขที่
ที่ตั้ง
เนื้อที่
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(บาท)
66114 และ อ.บ้านบึง
1 งาน
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี1,932,000
66115
จ.ชลบุรี
66 ตารางวา
66116
อ.บ้านบึง
41 ตารางวา
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี287,000
จ.ชลบุรี
110547
อ.เมือง
2 ไร่
จดจานองกับธนาคารทหาร
-ไม่มี2,800,000
จ.ระยอง
ไทย จากัด (มหาชน)
89857
อ.เมือง
2 ไร่ 1 งาน จดจานองกับธนาคารทหาร
-ไม่มี4,000,000
จ.ระยอง 18.6 ตารางวา
ไทย จากัด (มหาชน)
89858
อ.เมือง
1 ไร่ 3 งาน
จดจานองกับธนาคารทหาร
-ไม่มี2,200,000
จ.ระยอง 77.9 ตารางวา
ไทย จากัด (มหาชน)
31034 และ อ.บ้านบึง
2 ไร่
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี7,500,000
31035
จ.ชลบุรี
6628
เขตประเวศ 38 ตารางวา
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี2,280,000
จ.กรุงเทพฯ
107110
อ.ศรีราชา
1 ไร่
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี3,081,000
จ.ชลบุรี
205926
อ.ศรีราชา
2 ไร่
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี9,800,000
จ.ชลบุรี
72919
อ.ศรีราชา
1 ไร่ 3 งาน
เป็นเจ้าของ
-ไม่มี14,101,180
จ.ชลบุรี
74.2 ตารางวา
47,981,180
รวม
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วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองทีด่ นิ
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานใหญ่
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานใหญ่
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานใหญ่
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานย่อย
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตงั้ ของ
สานักงานสาขา

4.1.2

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น

ประเภทของสินทรัพย์
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
เครื่องตกแต่งติดตั้งสานักงาน
งานระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของ, จดจานองกับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นผู้เช่า (สัญญาเช่าทางการเงิน)
เป็นเจ้าของ
รวม
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มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท)
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
57,404,939
52,290,098
4,397,050
2,851,312
798,938
4,565,506
24,359,715
146,667,558

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษั ท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องดาเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จากัด (“นาแคป”) (จาเลย)
เกี่ยวกับมูลหนี้ที่นาแคปค้างชาระกับบริษัทเป็นจานวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอดลูกหนี้คงค้างรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 0.89 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจานวน มูลหนี้จานวน
ดังกล่าวเป็นมูลหนี้จากนาแคปโดยตรงจานวน 12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด (“โอพีไอ”)
จานวน 5.16 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองเป็นผู้รับเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
โดยนาแคปเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหนึ่ง บริษัทรับงานตรวจสอบท่อ
ก๊าซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงื่อนไขว่าโอพีไอจะจ่ายชาระเงินให้กับบริษัทหลังจากที่ได้รับชาระจากนาแคปแล้ว ดังนั้นนาแคปจึง
เป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ของนาแคปมาให้กับบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551)
นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างสาหรับ
อุตสาหกรรมพลังงานและมีเครือข่ายทั่วโลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการวางท่อส่งก๊าซให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดย
บริษัทฯ รับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อ
ส่งก๊าซส่วนต่อเส้นที่สามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์
ไทยมาเลเซีย (รับงานร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 89 ล้านบาท
โครงการเริ่มต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายชาระเงินอย่างสม่าเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ที่
เริ่มมีการค้างชาระ ซึ่งบริษัทฯ ใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมทั้งจัดทาหนังสือถึงผู้บริหาร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการชาระ
หนี้ของนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้สาหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวันที่ 21
พฤศจิ กายน 2549 โดยตกลงจะชาระหนี้ ภายในวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2550 ในระหว่างนั้น นาแคปมี การชาระหนี้ บางส่ วน
จนกระทั่งบริษัทฯ ดาเนินงานตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีการสรุปงานให้นาแคปตามสัญญาแต่
ยังมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อก๊าซที่ทดสอบด้วยรังสีสาหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็น
หลักฐานสาคัญในการตรวจสอบที่นาแคปจาเป็นต้องใช้ประกอบการส่งมอบงานให้กับ ปตท. โดยบริษัท ฯ แจ้งต่อปตท.และนา
แคปว่าจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนาแคปชาระหนี้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท.
ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ได้ทาหนังสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยังไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคปไม่ส่ง
มอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอนาฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่าวไปส่งมอบให้ แก่
ปตท.แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยังมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ดังกล่าวให้ ปตท.อย่าง
สมบูรณ์
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายสาหรับความเป็นไปได้ในการได้รับชาระหนี้
นาแคปได้รับจ้างทางานให้แก่ ปตท.จานวนทั้งสิ้น 4 สัญญา โดยมีงาน 1 สัญญา คือ สัญญาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ -ใต้ ที่ ปตท.ยังมีหนี้คงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็นจานวนเงิน 101.88 ล้านบาท
ในขณะที่มีเจ้าหนี้ของนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินทั้งสิ้น 1,204.04 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตาม
คาสั่งอายัดแม้แต่รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่าค่าจ้างคงเหลือที่จะชาระให้นาแคปไม่เพียงพอที่จะชาระตามกฎหมายอายัด
ได้ทุกราย ประกอบกับนาแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึง
ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องชาระเงินให้ใคร จึงได้
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ยื่นคาร้องขอเพิกถอนคาอายัดของเจ้าหนี้ทุกราย โดยจะขอนาเงินค่าจ้างคงเหลือจานวนดังกล่าวไปวาง ณ สานักงานวาง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ที่แท้จริงต่อไป ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี และได้มีคาสั่งอายัดแล้วบางราย แต่ยังไม่
ครบทุกคาสั่ง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนี้เป็นจานวนมาก ปตท.จึงยังไม่สามารถนาเงินไปวาง ณ สานักงานวางทรัพย์ได้ ทั้งนี้
หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคปให้กับธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหนี้ที่ศาลสั่งอายัดทุ ก
รายจะได้รับชาระหนี้ตามสัดส่วน
บริษั ทฯ ตั้งมู ลหนี้ที่ เกี่ยวข้อ งกั บนาแคปเป็ นหนี้ สงสัยจะสูญ ทั้ งจ านวนแล้วเมื่ อปี 2550 และต่ อมา เมื่อ วันที่ 20
มีนาคม 2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปชาระหนี้แก่บริษัทฯ ทั้งจานวนพร้อมดอกเบี้ย แต่ก็ไม่ได้รับชาระหนี้ นอกจากนี้นา
แคปได้ถูกบริษัท เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส จากัด ฟ้องคดีล้มละลาย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2553 ในวันนัดตรวจคารับชาระหนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาระหนี้รวม 78
ราย เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาท
สามสิบเก้าสตางค์) ต่อมาจพท.ได้นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อปรึกษาว่า ควรจะยอมรับคาขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของลูกหนี้ หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป โดยจพท.แจ้งว่านา
แคปได้ยื่นคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เสนอเงื่อนไขว่า ยอมชาระบรรดาหนี้ที่ศาลมี
คาสั่งอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้แล้ว เป็นจานวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศาลมีคาสั่งอนุญาต มีกาหนดชาระให้เสร็จสิ้นในงวด
เดียวภายใน 3 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ที่ม าร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบ
คาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนาแคปในวันประชุม จึงขอเลื่อนการลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผู้มีอานาจพิจารณา จพท.จึงเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554 แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้ง
แรก (ทีเ่ ลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้ จึงต้องเลื่อน
การประชุมออกไปเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2555 แต่ต่อมาเมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่
สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนี้ได้ครบทุกราย จึงต้องเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
เวลา 10.00 นาฬิกา
ในชั้นสอบสวนคาขอรับชาระหนี้ บริษัทฯ ได้นาส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ที่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ของ
นาแคป ในมูลหนี้ตามคาพิพากษา และมูลหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งต่อไป ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับชาระหนี้ตามที่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้ เพราะ
บริษัทฯเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับชาระหนี้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่เต็ม
จานวนที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับตามที่นาแคปเสนอขอชาระหนี้เป็นจานวน ร้อยละ 20 ของยอด
หนี้ที่ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้ และจากการที่จพท.สามารถรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เ พียงเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
2,189,468.53 บาท จากที่ มี เจ้ า หนี้ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ร วม 71 รายเป็ น เงิ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 5,395,172,963.86 บาท
หากจพท. จะแบ่งชาระให้แก่เจ้าหนี้ทุกราย ก็ต้องนามาหารเฉลี่ยตามสัดส่วน ทาให้ไม่มีเจ้าหนี้รายใดได้รับชาระหนี้เต็ม
จานวน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนี้รายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ว่ายังไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรรมการผู้มี อานาจ จึงขอเลื่อนลงมติ และเลื่ อนการประชุมเจ้าหนี้ ครั้งแรกออกไปอีกครั้งหนึ่งเป็ นวัน ที่ 13
ธันวาคม 2555 เวลา 10 นาฬิกา โดยทนายความของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) ในวันที่ 13
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ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก จพท.แจ้งว่าลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
โดยกรรมการลูกหนี้ได้ยื่นคาร้องขอถอนคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้มีคาสั่ง
อนุญาตแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้จึงมีมติให้ จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อ ศาลมีคาพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จพท.ก็ จะรวบรวมทรัพ ย์สินของลูกหนี้ เพื่ อนามาแบ่ งปัน ให้แก่เจ้าหนี้ต ามสัดส่วนต่ อไป โดยลูกหนี้
สามารถขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายได้อีกตามกระบวนการล้มละลาย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ของ
บรรดาเจ้าหนี้แต่ละราย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ที่ตั้งสานักงานสาขา (1)
ที่ตั้งสานักงานสาขา (2)
ที่ตั้งสานักงานสาขา (3)
เว็บไซต์
นายทะเบียนหุน้ สามัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
QLT
0107550000220
103.47 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 98.57 ล้านบาท
ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ ท าลาย (Non-Destructive Testing) การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุ (Mechanical Test)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028
เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร 0-3810-9653
เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2116-9294 โทรสาร 0-27221132
เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3 โทรสาร 0-3300-5164
www.qualitechplc.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) Tower A ชั้น 14
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476
นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

6.2 ข้อมูลสาคัญอืน่
-ไม่มีส่วนที่ 1 หน้า 33

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หุน้ สามัญ
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 103.47 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98.57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
เป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วจานวน 98.57 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจานวน 98.57 ล้านหุ้น
7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2560
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (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

นางสาววิมล แซ่เตียว

3,675,000

3.73

7

กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์5

3,447,555

3.50

8

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

3,073,163

3.12

9

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,680,000

1.70

10

นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ

1,519,700

1.54

78,561,948

79.70

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมจานวนหุ้นทั้งหมด
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98,568,485 100.00

หมายเหตุ :
1
ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

2

จานวน (หุ้น)

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นางสาวญาณกร รัตคาม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางสาวปรานี รัตคาม
นายคมจักร รัตคาม

17,840,000
4,340,000
35,910
14,650
100

18.10
4.40
0.04
0.01
0.00

รวม

22,230,660

22.55

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม
รวม
3

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

10,027,500
4,660,835
4,410,000

10.17
4.74
4.47

19,098,335

19.38

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

4

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

จานวน (หุน้ )

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายธวัชชัย ลิปิธร
นางสาวกมลนันท์ ลิปิธร
นางนวลนภา ลิปิธร

4,719,520
3,864,500
3,629,200

4.79
3.92
3.68

รวม

12,213,220

12.39

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุธิสาร สิริจนั ทรดิลก ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก
นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก

4,042,500
3,364,315

4.10
3.41

รวม

7,406,815

7.51
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5

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุน้ )

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์
รวม

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

2,647,555
800,000

2.69
0.81

3,447,555

3.50

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัทต่อไป
บริษัทย่อย
ไม่มีการกาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ
โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกาไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสารองตาม
กฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกาไรสุทธิ (%)

2556
0.84
0.65

2557
1.00
0.70

2558
0.92
0.65

2559
0.45
0.25

2560
0.39
0.35

77.93%

70.88%

70.37%

77.06%

89.74%
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8. โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2560

ลาดับ

รายชื่อ

1

นายนที บุญพราหมณ์

2

นายสมยศ เจียมจิรังกร

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

4

นายสมชาย จองศิรเิ ลิศ

5
6

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

7

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

8
9
10

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการบริษัท
กรรมการ/กรรมการบริหาร

ปริญญาโท

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ
DAP

ปริญญาโท

DCP

ปริญญาโท

DAP,DCP,ACP

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท
ปริญญาโท

DAP
DAP

ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

DAP
DAP
DAP

วุฒิ
การศึกษา

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการผู้จดั การ
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการบริหาร
ชื่อและจานวนกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือนายสรรพัชญ์ รัตคาม หรือนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช หรือนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญ
ของบริษัท
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตาแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่ สุดกับสัดส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีถัดไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมี อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท ฯ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้จริยธรรมที่ดีและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการ
ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละข้อ บั งคั บ ของตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยสรุป อ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรืออานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริห าร หรือ ผู้รับ มอบอานาจ หรือ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง หรือ มี ส่ว นได้ เสีย หรือ มี ค วามขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่
เกี่ย วโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์ สิน ที่สาคั ญ ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของ
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บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททา
ขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
10. กรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกาหนดให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่ อ ต้ า นการคอร์รัป ชั่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า พนั ก งานทุ ก คนของบริษั ท ได้ ต ระหนั ก ดี และให้
ความสาคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายสมชาย จองศิรเิ ลิศ
นายทินกร สีดาสมบูรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มคี วามรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่
จะสามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ทาหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรม
การที่ลาออก
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่ อย บริษั ท ร่วม บริษั ทย่อ ยลาดับ เดี ยวกัน หรือนิติ บุค คลที่ อาจมีค วามขัดแย้ ง
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง รวมทั้งไม่ เป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือ หุ้น ส่วนผู้จัด การของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษั ทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพี ยงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญ ชี
ภายนอกและผู้ บ ริห ารที่ รับ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
9. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี
10. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้
ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กาหนดไว้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ทาหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่ง
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ
ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีกหลังจากพ้นวาระแล้ว
2. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระดารงตาแหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาฯ
ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งภายใน 3 เดือนนับจากวันครบวาระของคณะกรรมการสรร
หาฯ ชุดเดิม
3 กรณีตาแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนตาแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดารงตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน
4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกาหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
(จ) พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท
5. กรรมการสรรหาฯ จะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
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คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ
2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลาและใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนด
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
2. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี สาหรับต าแหน่งผู้บ ริหารระดั บกรรมการผู้จัดการขึ้น ไปนาเสนอชื่อต่อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้ง
4. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการบริษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. จัดสรรบาเหน็จประจาปีของกรรมการบริษทั ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ
7. พิ จ ารณาผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู้ จั ด การเพื่ อ ก าหนดค่ า ตอบแทน ประจ าปี และก าหนด
ค่าตอบแทนประจาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. จัดทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห ารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิด ชอบในการบริห ารงานในเรื่องเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของ
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บริษัทฯ ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กาหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือ
ให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้า
สิบล้านบาทถ้วน)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้ า การอนุมัติให้ทาสัญ ญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกาหนดเงื่อนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรือทานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้า
สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นาทรัพย์สินของบริษัทฯ จานอง จานา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะ
มีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบัติการอื่นๆ
13. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิก จ้าง การโยกย้าย
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
14. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจ
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15.
16.
17.
18.

ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริห ารเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรืออานาจนั้นๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร
ให้มีอานาจในการลงทุนซื้อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ให้มีอานาจในการอนุมัตใิ ห้บริษทั ย่อยกู้ยมื เงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไว้ แ ล้ ว และเป็ น ไปตามที่ กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการ
บริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัท
มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่า งๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การมอบ
อานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กากับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมอบอานาจให้กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานเจ้ าหน้ าที่ บริห ารเฉพาะเรื่อง ภายใต้ การควบคุม ของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริห าร และภายใน
ระยะเวลาที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารเห็ น สมควร และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
2. ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็ นผู้ รับ มอบอานาจของบริษั ทฯ ในการบริห ารกิ จการของบริษั ทฯ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บังคั บ
นโยบาย ระเบี ย บข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และ/หรือ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆไม่
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
พิจารณาการเข้าทาสัญ ญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญ ญาต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัทฯ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจั ดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดบิ ในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ในการ
ดาเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
อนุมัติการขาย การให้บริหารตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทาสัญญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯหรือบุคคลใดๆที่กระทากิจการให้บริษัทฯ
กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
ให้มีอานาจในการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)
มีอานาจในการกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
มีอานาจในการลงนามรับรองสาเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
2. ด าเนิ น การ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
3. เป็ นผู้ รับ มอบอานาจของบริษั ท ฯ ในการบริห ารกิจการของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อบั งคั บ
นโยบาย ระเบี ย บข้อ ก าหนด ค าสั่ง มติ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้น และ/หรือ มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กาหนดไว้
5. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
ไม่ว่าภายใน และภายนอกบริษัทฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญ ญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญ ญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัท รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการ
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

ไม่ เกิ น 10 ล้ านบาท (สิ บ ล้ านบาทถ้ วน) และการจั ด ซื้ อ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ห รือ สิ น ทรัพ ย์ ถ าวรที่ ใช้ ในการ
ดาเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
อนุมัติการขายการให้บริหารตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทาสัญญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัทฯ
มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทางานภายในองค์กร
มีอานาจในการกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
มีอานาจในการลงนามรับรองสาเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้ งนี้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริห ารและกรรมการผู้ จั ด การจะอนุ มั ติ รายการที่ มี ส่ว นได้ เสี ย หรือ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษั ทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจมอบอานาจให้พนักงานบริษัทมีอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจหลักเกณฑ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้วทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
บริษั ทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายในด้านการสรรหา
รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และ
ผู้บ ริห ารระดั บ กรรมการผู้จั ด การขึ้ น ไป ทั้ งนี้ ในการสรรหาบุ ค คลที่ จะได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการ จะพิ จารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่าเสมอ ทั้งนี้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็น รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะเห็ นสมควร แต่ ในการออกเสีย ง
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ลงคะแนนหรือมี มติ ใดๆ ผู้ถือ หุ้น แต่ละคนจะใช้สิท ธิตามคะแนนเสียงที่มี อยู่ทั้ งหมดตามข้อ 1 แต่ จะแบ่ ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่ อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจาของบริษัทใน
รูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจาของบริษัท

16,500 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
13,200 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
13,200 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
10,000 บาทต่อเดือน

ค่าบาเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
กาหนดจานวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายนามคณะกรรมการบริษัท
นายนที บุญพราหมณ์
นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายทินกร สีดาสมบูรณ์
นายสมชาย จองศิริเลิศ
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

คณะกรรมการบริษัท
(จานวนครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(จานวนครั้ง)

7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7
6/7
3/3

4/4
4/4
4/4
-

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(จานวนครั้ง)
1/1
1/1
1/1
-

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายนามคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบาเหน็จ

ค่าตอบ
แทนรายเดือน

รวมค่าตอบแทน

นายนที บุญพราหมณ์
นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายทินกร สีดาสมบูรณ์
นายสมชาย จองศิริเลิศ
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

126,500.00
147,400.00
121,000.00
121,000.00
66,000.00
77,000.00
88,000.00
77,000.00
66,000.00
33,000.00

179,230.00
167,280.00
119,490.00
119,490.00
102,420.00
119,490.00
119,490.00
119,490.00
102,420.00
51,210.00

90,000.00
-

305,730.00
314,680.00
240,490.00
240,490.00
168,420.00
196,490.00
297,490.00
196,490.00
168,420.00
84,210.00

รวม

922,900.00

1,200,010.00

90,000.00

2,212,910.00

ส่วนที่ 2 หน้า 49

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และ ปี 2560
ปี พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทน

จานวน (ราย)

ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าบาเหน็จ
ค่าตอบแทนรายเดือน

10
10
1

รวม

ปี พ.ศ. 2559

จานวนเงิน (บาท)

จานวน (ราย)

922,900.00
1,200,010.00
90,000.00

จานวนเงิน (บาท)

9
9

921,500.00
1,862,000.00

2,212,910.00

2,783,500.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตาแหน่งที่สูงกว่ารวม 8 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัส
จากบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,123,150.68 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้
อายุงาน

อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)

ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถงึ 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถงึ 10 ปี
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

3.00
6.00
9.00

บุคลากร
จานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มี
พนักงานทั้งสิ้นจานวน 498 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนบุคลากร
หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

8

10

2. ฝ่ายปฏิบัติการ

417

453

3. ฝ่ายสนับสนุน

73

71

498

534

1. ฝ่ายบริหาร

รวม
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ค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษั ทและบริษั ทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจาปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เป็ น ตั ว เงิ น ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนที่ ไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ พนั ก งาน
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจาปี เงินช่วยเหลือต่างๆ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนักงาน
เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้ง
การฝึกอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อพึ งปฏิ บั ติ ที่ ดีสาหรับกรรมการบริษั ทจดทะเบี ย น (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกาหนดบทบัญ ญั ติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการ 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
กาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดาเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการคุ้มครองสิท ธิของผู้ถือหุ้นและอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้
 บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสาหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้
ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท
 บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน
ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
รายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
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 บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจาปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง
ให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีก
ทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และคาถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 กรรมการของบริษั ท ฯ มี หน้ าที่ ในการประชุม ผู้ถื อหุ้ น ร่วมชี้แจงและตอบข้ อซั กถามของผู้ถื อหุ้ น ในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซักถามเกี่ย วกับงบการเงินของบริษัทฯ
อีกด้วย
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคาถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
คาถามในที่ประชุม
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้
 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษั ท ฯ จะปฏิบั ติ ต่ อผู้ ถือ หุ้ น ทุก รายอย่า งเท่ าเที ยมและเป็ น ธรรม ทั้ งผู้ ถื อหุ้ น ที่ เป็ น ผู้ บ ริห าร ผู้ ถื อหุ้ น ที่ ไม่ เป็ น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
 บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปันผล
 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ ละวาระไปพร้อ มกั บ หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม เพื่ อให้ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ ไม่ สะดวกเข้ าร่ว มประชุ ม ด้ วย ตนเอง
สามารถมอบอานาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
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 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 บริษัทฯ กาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนาข้อมูลไปเปิดเผยหรือนาไปใช้เพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุ ม นั้ น ๆ ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯจะรวบรวมพร้ อ มจั ด ท าข้ อ มู ล ประกอบวาระการประชุ ม เผยแพร่ ไว้ ใ น
www.qualitechplc.com เลื อ กเมนู นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ /ข้ อ มู ลสาหรับ ผู้ ถื อ หุ้ น /หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เป็ น การ
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่ อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ที่สาคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
พนักงาน :
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ
ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่า
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมีปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการให้โอกาส และการให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด
KPI เพื่อใช้วัดผลสาเร็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯยัง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง
และสม่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่
อาจเป็นการกระทาผิดและได้กาหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการ
กระทาผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้ าที่ก ารท างานของพนั กงาน รวมถึงการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้น
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ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
ลูกค้า :
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม แสวงหาลู่ทางอย่าง
ไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด พร้อมกับตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งได้กาหนด
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการ
ให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย
เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดาเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชาระคืน
การดู แ ลคุ ณ ภาพหลัก ทรัพ ย์ ค้ าประกั น การเจรจาต่ อ รองทางธุรกิ จ และเรื่อ งอื่น ใดที่ ได้ ท า
ข้ อ ตกลงไว้ กั บ เจ้ า หนี้ เพื่ อ บรรลุ ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น โดยพึ งละเว้ น การเรี ย ก รับ หรื อ จ้ า ง
ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่กาหนดไว้
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทาลาย
คู่แข่ง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม
สังคมส่วนรวม : บริษั ท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ งถึ งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น สิ่ ง สาคั ญ เน้ น การปลู ก ฝั ง
จิตสานึกความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่กระทาการใดๆที่ขัดหรือผิดกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพสังคมทั้งภายใน
และภายนอกโดยทากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สิ่งแวดล้อม : บริษัทจะไม่กระทาการใดๆที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- เว็บไซต์ : http://qualitechplc.com
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์: 0-3869-1408-10 โทรสาร: 0-3869-2028
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ
2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
สาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัท
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนั ก ถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิน ที่ มี ข้ อ มู ลถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น จริ งและ
สมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดารงตาแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาปีของบริษัท
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์พร้อมกับต้องไม่
มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการของ
บริษัทมาจากการแต่งตัง้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 9 คนโดยมีกรรมการตรวจสอบ
จานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทกาหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ แต่ ต้อ งไม่ น้ อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิ สระ ท าหน้ าที่ เป็ น ตัวแทนของผู้ถื อหุ้ นส่ วนน้ อย โดยปฏิ บั ติห น้ าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดาเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ทาหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กัน และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริษัท มีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณ สมบัติเป็นไป
ตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รือ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ
ข้อบังคับหรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทา
หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ
ขึ้นไป
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ควอลลี เทค จ ากั ด (มหาชน) ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น
คณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กากับดูแลงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อกาหนดของแต่ละหมวด โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษทั ฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
แบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย ภารกิ จ แผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณของบริษัทตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มี
นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษั ท ดาเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญ หา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
 พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อป้องกันการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 การนาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนามาใช้ภายในบริษัท
ส่วนที่ 2 หน้า 57

จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 พนักงานจะต้องไม่นา หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นที่บัญ ญั ติไว้ในพระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ใน
กิจการของบริษัทฯ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดทาข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
ต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการให้ความสาคัญกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้มกี ารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุม
ภายในทาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นการกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตัวของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่ รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยกาหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
ทุกรายการรวมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วหากเป็นรายการตามที่กาหนดใน
“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมู ล และการปฏิบัติการ ของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการ ของประกาศดังกล่าวรวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่นๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์


สถานการณ์อื่นๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท
คู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋ วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน
ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้างข้อผูกมัด
ให้กับบริษัทฯ หรือทาให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
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3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งาน
บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยาย
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นาเอาบริษั ทฯ หรือตาแหน่งของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทาภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทาเช่นนั้นได้ด้วย
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี และแต่งตั้งให้นางวิมล แซ่ฟุ่ ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ดารงตาแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3
เดือน
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็น
เพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การจะร่วมกับพิ จารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้
ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
ส่ ว นค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารระดั บ กรรมการผู้ จั ด การขึ้ น ไปนั้ น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ
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บริษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย
(6) การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้า
รับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560
ลาดับ
1
2
3

กิจกรรม/หลักสูตร
Quarterly Economic Wrap-Up for listed
Companies
AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่กา้ วไกล
สู่ความยั่งยืน
งานสัมมนาเปิดตัว CG Code ใหม่ "บริษัทจด
ทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"

วันที่เข้าร่วม
อบรม

หน่วยงานฝึกอบรม

25-ม.ค.-60

SET / Mai

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

25-ม.ค.-60

สภาวิชาชีพบัญชีฯ และกลต.

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

17-มี.ค.-60

SET / SEC

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

23-24-พ.ค.-60

IOD

นายสมชาย จองศิริเลิศ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

4

หลักสูตร Anti Corruption Guide

5

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

4-ส.ค.-60

6

Director Accreditation Program (DAP)

18-ก.ย.-60

7

Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลก จริงหรือ

28-ก.ย.-60

8

นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 106) ภาษีอากร
สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

23, 30-ก.ย.-60
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รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการบริษัทไทย
สมาคมศิษย์เก่าโครงการ
ปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร
นายสรรพัชญ์ รัตคาม
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560
ลาดับ
9
10
11
12
13

14
15
16

กิจกรรม/หลักสูตร
Advanced Audit Committee Program (AACP
27/2017)
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่
3/60
เทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรย่อย 2)
การวางระบบการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง
เทคนิคการจัดทาและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตาม
ประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2/60
Independent Director Forum 2017
Update COSO Enterprise Risk Management:
Integrating whit Strategy and Performance
การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบ
เมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
(Auditing in IT environment) รุ่นที่ 2/60
วิธีปฏิบัติสาหรับบอร์ด ในการกากับดูแลการ
ป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่
4/60

วันที่เข้าร่วม
อบรม

หน่วยงานฝึกอบรม

5, 12, 19 และ
26-ก.ย.-60

IOD

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

17-ต.ค.-60

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

3-พ.ย.-60

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

6-พ.ย.-60

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

8-พ.ย.-60

IOD

นายสมชาย จองศิรเิ ลิศ
นายทินกร สีดาสมบูรณ์

7-ธ.ค.-60

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

15-ธ.ค.-60

SEC

19-ธ.ค.-60

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นายทินกร สีดาสมบูรณ์

หมวดที่ 6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท ดาเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการ
เป็นสาคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการดาเนินธุรกิจที่ว่า
“ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณ ภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสาคัญ และมีความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบายเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการ
รับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติ
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โดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่ อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจา
ทุกปี ทั้งนี้ได้ทาประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานทุกท่านได้รับทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัป ชั่น ไว้ใน Website ของบริษั ท ฯ ที่ www.qualitechplc.com หั วข้อ นั ก ลงทุ นสั ม พั น ธ์ >นโยบายต่อ ต้า นการทุจ ริต
คอร์รัปชั่น
การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
2. บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัท
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การส่งหนั งสือ เวี ยนแจ้ งให้ ผู้บ ริห ารทราบว่า ผู้บ ริหารที่ ได้ รับ ทราบข้อ มู ลภายในที่ เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่ เป็น
สาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้
บริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ความเสื่ อ มเสี ย และเสี ย หาย โดยผู้ ก ระท าการเป็ น บุ ค ลากรระดั บ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทาผิด
เป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดนั้นๆ

ส่วนที่ 2 หน้า 62

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษั ท ควอลลี เทค จ ากั ด (มหาชน) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ด าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล มี เจตนารมณ์ ในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกาหนด
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย คานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดตาม
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่
ต้องปฏิบัติงานตามข้อกาหนดหรือข้อบังคับต่ างๆ อย่างเคร่งครัด ดังกาหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย
บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ”
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่
บริษัทฯ กาหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่
ได้มาจากการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดาเนินการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความสาคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้
 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิตธิ รรมในการดาเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ กฎหมายทีจ่ ะประกาศใช้ในอนาคต
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทางานของตน ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง
ศึกษาและทาความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งทีม่ ีผลใช้
บังคับแล้วและทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับในอนาคต โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบข้อบังคับในการทางานของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจาเพาะ
ของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่
จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
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 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ
วิธีป ฏิบั ติของบริษั ท ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิ ให้ค วามลับทางการค้ ารั่วไหลไปยังคู่แข่ งทาง
การค้า รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จาเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียม
กัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
 กรณี ที่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานได้ มี ก ารท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั บ บริ ษั ท ฯ บริษั ท ฯ จะ
ดาเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึ งรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทาให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 กรรมการ ผู้บริห ารและพนักงานต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้
อานาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง
เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกาหนดการจ้างงาน
หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การ
ปรับ เลื่ อ นตาแหน่ ง การโอนย้า ย การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน การฝึ ก อบรม การปฏิ บั ติต าม
ระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทางานใหม่
ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสาคัญกับพนักงานทุก
ระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลงาน
ความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดง
ความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน
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การจ้างงาน
วันและเวลาทางานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. งานในสานักงาน วันทางานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:00 น. – 17:00 น.
2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทางานขึ้นกับการตกลงกับลูกค้า
ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้ากาหนด การปฏิบัติงาน
จะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังทางานและขณะหยุดทางาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกาหนด
วันและเวลาทางานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯได้จัดสรรค่าตอบแทนตาม
ความเหมาะสมให้กับพนักงาน
ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพนั ก งานใหม่ บริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาความเหมาะสมทั้ ง ในด้ า นความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การคานวณ การทดสอบทางด้านภาษา
การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ ผ่า นคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมี
ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกาหนดไว้หรือไม่
หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งงานนั้นๆ
ต่อไปได้หรือไม่
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยกาหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ทบทวนอั ต ราผลตอบแทนอย่ า งสม่ าเสมอ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานในรูป แบบเงิ น เดื อ น
ผลตอบแทนในการทางาน ค่าตาแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการด้านอื่นๆ ได้แก่
 กองทุนเงินสารองเลี้ยงชีพ
 ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ
 ประกันสังคม
 กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน
 เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต
 ทุนการศึกษาบุตร
 ชุดฟอร์มพนักงาน
 รถรับส่ง
 เบี้ยขยัน
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี
 การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการทางาน
 สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร
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โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งสาคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
และเป็นแรงผลักดันสาคัญที่นาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒ นาพนักงานตั้งแต่แรกเข้า
จนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้
 จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น
 จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการเชื่อมขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ตรวจสอบงานเชื่อม
การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วย
สนามแม่ เหล็ ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้ ว ยสารแทรกซึ ม (Penetrant Test) การ
ทางานในสถานที่อับอากาศ การป้องกั นอันตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test)
ความปลอดภัยในการทางานบนที่สูง การทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดับ 2 (ECT Level II )ฯลฯ
เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนาไปใช้ปฏิ บัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
 การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น Time Management Digital Economy,
Presentation Skill Workshop, Business Plan เป็นต้น
 จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมในเรื่ อ งทั่ ว ไปเพื่ อ ประโยชน์ ในชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การฝึ ก ดั บ เพลิ งขั้ น ต้ น
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับช่างเทคนิค เป็นต้น
 ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี แ ผนการพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ โดยในปี 2560 ได้ มี จั ด ท า
Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในปี
2561
 มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ต่างๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน
ฝึกอบรมภายนอกรวม 114 หลักสูตร ภายใน 60 หลักสูตร ภายนอก 54 หลักสูตร ครอบคลุม
พนักงานทุกส่วนงาน
 มีระบบติดตามเพื่ อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ทาให้มั่นใจว่าพนักงานได้ รับการ
พัฒนาในเรื่องที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกาหนดระยะเวลาการทบทวน
การฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 2 หน้า 66

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุ คคลที่เกี่ยวข้อง
จึงกาหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
บริษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย่ า งเคร่งครัด โดยมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานและเจ้ าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ดาเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงาน รวมถึง
การส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสาคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย การดาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางานในปี 2560 ได้แก่
 การจัดทาแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิ ด อั น ตรายบริ เวณสถานที่ ต่ า งๆ ในบริษั ท การปรับ ปรุง สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
 เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และป้าย
ประกาศบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้าง
ความปลอดภัยแก่ตนเอง
 นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่
พนั ก งานทุ ก คนแล้ ว ยั งให้ ค วามรู้ แ ก่ พ นั ก งานเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในด้ า นต่ า งๆ อย่ า ง
สม่าเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในการทางานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย
ในการดาเนินชีวิตประจาวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทางานที่
ถูกต้อง เป็นต้น
 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภั ยของบริษั ท โดยให้มี การประชุม เพื่ อวางนโยบายด้านความ
ปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจาทุกเดือน
 จัดทาและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน
การเคารพสิ ท ธิมนุ ษ ยชนและเห็ น คุณ ค่ าในความเป็ น มนุษ ย์ ถือ เป็ น รากฐานของการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพ
สิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ
ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด
สังคม สิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม
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(3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
บริษั ทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ทาลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพ ภายใต้การยึดหลัก
มาตรฐานสากลและข้อกาหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการสารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทาได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่า
ไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสานักงานให้เป็นหลอดประหยัดไฟ จัดให้มีถังขยะสาหรับแยก
ขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการทาลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น
(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไป
มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ โดย
ในการดาเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะทางานที่มาจากหลายๆ ส่วน
งาน
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้
 บริษัทได้ร่วมบริจาคหนังสือ พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็นสุขศานต์ ให้แก่ โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ
และมูลนิธิ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ นาไปต่อยอด
ในการประกอบอาชีพต่อไป
 บริษัทได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะ
อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนาไปทาเป็นบัตรคาอักษรเบรลล์ สื่ อการ
สอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนาส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 การกาจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 การจัดทาโครงการประหยัดการใช้น้าและโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองชาก ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี
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 บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลื อและสนับสนุนเหล่าจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพด้วยปากหรือเท้า โดยการนา
ผลงานด้านศิลปะมาผลิตเป็น บัตรอวยพร, ปฏิทินตั้งโต๊ะ และที่คั่นหนังสือ ฯลฯ
 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
(6) การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพือ่ ความยั่งยืน
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของค่านิยม
และวัฒ นธรรมองค์ กรและเป็ น มากกว่าการท าสาธารณประโยชน์เป็ น ครั้งคราว หากแต่ เป็ น สิ่งที่ ต้ องท าอย่างต่ อเนื่ อ ง
สม่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒ นาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯจะยังคงให้ความสาคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
กาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนาเสนอความคิด
สร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
ควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษั ท ทั้ ง 5 ส่ วน คื อ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร การบริห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ งาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มี
ระบบควบคุมภายในในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สิน
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผู้สอบ
บัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัดผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทาการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในสาหรับปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสาคัญ
2 นโยบายการดาเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารให้ความสาคัญและดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่เกิน 2 เดือน
หลังจากได้รับคาแนะนา
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12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีดังนี้

(1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ คลที่
ลักษณะและมูลค่าของ
อาจมีความ
ความสัมพันธ์
รายการ
ขัดแย้ง
นายสุเมธ
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท นายสุเมธทาสัญญาค้า
เตชาชัยนิรันดร์
ประกันการเช่าซื้อรถยนต์
ให้กับบริษัทฯ
ปี 2560 : 0.82 ล้านบาท
ปี 2559 : 1.03 ล้านบาท

บริษัท คิวแอลที
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการและผู้บริหารถือ
หุ้นร่วมกัน

รายการรับ
ค่าจ้างงาน, ค่าเช่าอาคาร
และเฟอร์นิเจอร์, ค่าจ้าง
บริหารจัดการ, เครื่องแบบ
พนักงาน
ปี 2560 : 0.98 ล้านบาท
ปี 2559 : 0.62 ล้านบาท

รายการจ่าย
ค่าจ้างงาน, Consumable
ปี 2560 : 10.28 ล้านบาท
ปี 2559 : 26.78 ล้านบาท
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นายสุเมธทาการค้าประกัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามส่วนตัวให้กับ
มีความเห็นว่า รายการค้า
บริษัทฯ โดยมิได้รับ
ประกันดังกล่าวมีความ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด
สมเหตุสมผลและทาให้
บริษัทฯ ได้ประโยชน์
เนื่องจากผู้คาประกั
้
นมิได้
คิดค่าตอบแทนในการค้า
ประกันแต่อย่างใด
ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ
งานโดยมูลค่าการจ้างงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เทียบเท่าการ
รายการดังกล่าวเป็น
จ้างของบริษัทอื่นๆ
รายการระหว่างบริษัทฯ
กับบริษัทย่อยทีถ่ ือหุ้นโดย
ค่าเช่าอาคารและ
บริษัทฯร้อยละ 99.99
เฟอร์นิเจอร์เป็นค่าเช่าที่มี และรายการดังกล่าว
ราคาเทียบเท่ากับราคา
เป็นไปตามแนวทาง
ตลาด
การค้าปกติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ค่าจ้างบริหารจัดการเป็น
ดาเนินงานของบริษัทฯ
ค่าจ้างดาเนินงานปกติและ
เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล

การซื้อ Consumable เป็น
ราคาทีเ่ ทียบเท่ากับราคา
ตลาดทั่วไป

บุคคล/นิติบคุ คลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

Qualitech
เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท
Myanmar
ถือหุ้นร้อยละ 80.00 และมี
Company Limited กรรมการและผู้บริหาร
ร่วมกัน

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ
รายการรับ
ค่าจ้างงาน
ปี 2560 : 0.65 ล้านบาท
ปี 2559 : 0.00 ล้านบาท

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมูลค่าการจ้างงาน
เป็นราคาที่เทียบเท่าการ
จ้างของบริษัทอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็น
รายการระหว่างบริษัทฯ
กับบริษัทย่อยทีถ่ ือหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ 80.00
และรายการดังกล่าว
เป็นไปตามแนวทาง
การค้าปกติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเช่าอาคารสานักงานเป็น
การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน อัตราค่าเช่าใช้
ราคาประเมินจากผู้ประเมิน
อิสระที่ได้รับการรับรองจาก
กลต. ระยะเวลาในการเช่า
2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยอัตราค่าเช่ามีความ
สมเหตุสมผล

(2)รายการระหว่างกันของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บุคคล/นิติบคุ คลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง
นางสาวญาณกร
รัตคาม

ความสัมพันธ์
บุตรของนายสรรพัชญ์
รัตคาม กรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ซึง่
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
คิวแอลที อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ร้อยละ
99.99

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ
รายการจ่าย
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ปี 2560 : 0.28 ล้านบาท
ปี 2559 : 0.044 ล้านบาท

12.1 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
ในการเข้า ท ารายการกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ อ งมี ก ารน าเสนอเรื่องให้ กั บ คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทาการพิจารณาและอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้
สาหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจาหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจาเป็นที่
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นสาคัญ
12.2 แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้ งความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่
เกิดขึ้น กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญ ชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 ตรวจสอบโดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบ
การเงิน ของบริษัท ฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดถูก ต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
13.2 ตารางสรุปงบการเงิน
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บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย : พันบาท
ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม

2560
จานวน

2559
ร้อยละ

จานวน

2558
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการ

428,903.48
425,507.18

100.00 449,070.14
99.21 445,775.30

100.00 517,434.01
99.27 510,023.86

100.00
98.57

ต้นทุนการให้บริการ

324,543.42

75.67 323,807.47

72.11 333,763.52

64.50

กาไรขั้นต้น

100,963.76
3,396.30

23.73* 121,967.83
0.79
3,294.84

27.36* 176,260.34
0.73
7,410.15

34.56*
1.43

กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย

104,360.06

24.33 125,262.67

27.89 183,670.49

35.50

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

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

รวมค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

73,855.16

17.22

74,634.19

16.62

73,207.37

14.15

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

30,504.90
651.81

7.11
0.15

50,628.48
662.69

11.27 110,463.12
0.15
1,013.82

21.35
0.20

29,853.09

6.96

49,965.79

11.13 109,449.30

21.15

3,763.91

0.88

4,924.33

26,089.18

6.08

45,041.46

0.00

0.00

916.76

กาไรสาหรับปี

26,089.18

6.08

44,124.71

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(2,323.15)

(0.54)

943.66

23,766.03

5.54

รายได้อื่น

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปีจากการดาเนินงานทียกเลิก

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

1.10

6,976.64

1.35

10.03 102,472.66

19.80

0.20

0.00

0.00

9.83 102,472.66

19.80

0.21

568.66

0.11

45,068.37

10.11 101,904.00

19.69

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.27

0.45

1.05

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

4.56

4.50

4.54

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1.00
1.00
หมายเหตุ: * อัตราร้อยละของกาไรขั้นต้น คานวณจากมูลค่ากาไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
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1.00

บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย : พันบาท

ผลการดาเนินงาน

2560
จานวน

2559
ร้อยละ

จานวน

2558
จานวน

ร้อยละ

จานวน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

47,089.20

9.31

42,989.81

8.53

27,623.95

5.15

117,867.70

23.30

47,241.57

9.37

112,918.74

21.05

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

82,159.91

16.24

98,465.43

19.54

105,712.91

19.70

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน

43,460.35

8.59

61,744.05

12.25

67,978.46

12.67

1.31 6,290.96
58.75 256,731.82

1.25
50.95

12,107.15
326,341.21

2.26
60.82

30,313.82

6.02

30,669.92

5.72

38.48 208,048.32

41.29

167,257.10

31.17

เงินลงทุนชัว่ คราว

สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6,622.84
297,200.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

3,500.00
194,648.74

0.69

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,138.87

0.42

2,163.64

0.43

2,463.05

0.46

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,642.20

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

6,298.45

1.25

6,150.65

1.22

9,381.74

1.75

0.08
523.65
41.25 247,200.08

0.10
49.05

421.11
210,192.92

0.08
39.18

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

404.14
208,632.40

รวมสินทรัพย์

505,832.40 100.00 503,931.90 100.00
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536,534.13 100.00

บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
ผลการดาเนินงาน

2560
จานวน

หน่วย : พันบาท
2558

2559
ร้อยละ

จานวน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

34,882.94
2,384.37

6.90
0.47

41,406.61
3,111.85

8.22
0.62

60,294.71
4,328.42

11.24
0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

566.47

0.11

441.37

0.09

984.84

0.20

2,365.62

0.44

37,708.68

7.45

45,503.30

9.03

67,555.22

12.59

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

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

18,208.26

3.60

14,456.33

2.87

20,700.41

3.86

รวมหนีส้ ิน

55,916.94

11.05

59,959.63

11.90

88,255.63

16.45

103,468.49

20.46

98,568.49

19.56

99,000.00

18.45

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

98,568.49

19.49

98,468.49

19.56

98,568.48

18.37

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

75,175.54

14.86

75,175.54

14.92

75,175.54

14.01

5,273.41

1.04

4,065.19

0.81

4,065.19

0.76

10,346.85

2.05

10,000.00

1.98

10,000.00

1.86

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม

260,164.89

51.43 256,158.70

50.83 259,926.49

48.45

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

449,529.18
386.28

88.87 443,967.92
0.08
4.35

88.10 447,735.70
0.00
542.80

83.45
0.10

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

449,915.46

88.95 443,972.27

88.10 448,278.50

83.55

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

505,832.40 100.00 503,931.90 100.00 536,534.13 100.00
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บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
รายการ

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

2559

29,853,087.86
0.00

หน่วย: บาท
2558

49,965,794.79 109,449,300.34
(916,755.12)
0.00

รายการปรับปรุง
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

(480,360.65)

(184,345.45)

(660,032.39)

691.10

(4,367.08)

(180,260.67)

847,335.24

2,877,723.99

1,444,244.75

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

17,920,497.92

6,234,406.26

10,093,697.80

ค่าเสื่อมราคา

30,835,034.94

30,882,558.42

29,738,091.25

(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(811,823.86)

130,658.67

(3,799,059.27)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ

88,289.12

(10,067.35)

(2,267.58)

0.00

299,411.47

531,070.66

334,553.91

322,671.53

978.61

ผลประโยชน์พนักงาน

0.00

1,182,105.75

1,261,938.02

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จ่าย

3,242,398.27
82,481,509.51

662,690.06
91,442,485.94

1,013,821.54
651,805.66

15,820,684.02
(331,875.21)
(309,790.00)
31,219.99

3,317,295.59
5,816,190.64
0.00
(92,473.11)

11,188,036.94
(2,896,846.51)
(535,100.00)
163,919.58

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจาหน่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้

(3,188,266.92) (21,940,319.14) (3,992,820.41)
94,503,481.39 73,821,179.92 152,818,712.66
0.00 (5,122,000.00)
0.00
(225,886.66)
(312,496.81)
(502,088.54)
(8,457,914.16) (3,396,687.51) (8,076,559.25)
2,771,176.18
6,270,514.24
0.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

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

บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
หน่วย: บาท
รายการ

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

2559

(70,145,767.55)

65,861,518.22 (24,443,042.07)

26,813,819.01

356,105.48 (11,466,273.00)

1,271,861.68

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

2558

10,300.00

14,942,823.23

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(62,352,994.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดจ่ายปันผล

(1,090,080.61) (68,813,225.97)

0.00

0.00

0.00

(3,107,432.34)

(4,371,809.29)

(4,463,591.80)

(19,714,897.00) (49,284,242.50) (73,890,631.25)
0.00
0.00
2,523,063.40
0.00
683,849.99
315.00

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(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 วันที่ 1 มกราคม

42,898,813.61

27,623,950.41

28,027,956.16

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

47,089,196.95

42,989,813.61

27,623,950.41
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
สภาวะอุ ต สาหกรรมสารวจและขุ ด เจาะน้ ามั น และก๊ า ซในปี 2560 ที่ ผ่านมายั งอยู่ ในช่ ว งชะลอการลงทุ น
เนื่องจากราคาน้ามันดิบยังต่ากว่าจุดลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์และแจ้งไว้ก่อนนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรมการกลั่ น
น้ามันและแยกก๊าซ รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการขนส่งทางท่อยังคงมีความต้องการใช้บริการงานทดสอบโดยไม่
ทาลายและงานตรวจสอบและรับรองอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมงานบริการที่บริษัทฯ ดาเนินการอยู่
นั้นมีการแข่งขันโดยเฉพาะด้านราคานั้น สูงขึ้นมาก อีกทั้งงานทดสอบเชิงกลที่เป็นบริการใหม่ ซึ่งได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่บริษัทฯ เริ่มให้บริการในไตรมาส 2 ของปี 2560 ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้บางส่วน รวมถึงความต้องการบริการงานทดสอบฯ ในประเทศเมียนมาก็ชะลอตัวเช่นดียวกับในประเทศไทย
อันส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม งานบริการการตรวจสอบสินค้าการเกษตรเพื่อการ
ส่งออกที่บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ต้นปี 2560 มีผลงานทีด่ ีพอสมควร ทาให้ผลงานโดยรวมมียอดขาย 428.90 ล้าน
บาทลดลง 4.49%เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา และกาไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 26.39 ล้านบาท ลดลง 40.79%เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
สาหรับปี 2561 นี้ เนื่องจากจะมีการก่อสร้างและขยายโรงกลั่นน้ามัน รวมถึงขยายกาลังการผลิตปิโตรเคมีใน
ประเทศ ที่มีกาหนดการจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2-3 ของปีนี้ อีกทั้งงานบริการทดสอบฯในประเทศเมียนมามีสัญญาณที่
ดีขึ้น เนื่องมาจากรัฐบาลเมียนมาได้ให้สัมปทานการนาเข้าก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (LNG) แก่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ หลายรายแล้ว ซึ่งคาดว่าจะทาให้งานบริการทดสอบฯมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แต่คาดว่าการแข่งขันใน
อุต สาหกรรมนี้ ยั งคงสู งอยู่ อาจท าให้ ราคาค่ า บริก ารปรับ ขึ้น ได้ ย าก อย่ างไรก็ ต ามบริษั ท ฯจะใช้ น โยบายการรัก ษา
ความสามารถของบุคคลากรและบริษัทฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้งานบริการที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยและถูกต้องตาม
มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์ในระยะยาว
นอกจากนี้บริษัทฯยังคงมีเป้าหมายที่จะขยายงานบริการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจะหาบริการ และเทคนิค
งานใหม่ๆเข้ามาเสริม อีกทั้งจะหาโอกาสในการลงทุนและขยายศักยภาพของบริษัทฯไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆอีก เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของรัฐบาล เรื่อง EEC: Eastern Economic Corridor หรือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
กลยุทธ์หลักในการให้บริการที่บริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยได้ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องคือเน้น
การให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiation) โดยต้องให้บริการและผลงานที่มี ความถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับ
ไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ (Reliability, Safety, Agility, Customer Focus and Quality) และดาเนินงานภายใต้หลัก
จรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต อีกทั้งยัง
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ทาลายตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 รวมถึงรักษาระบบและมาตรฐานการจัดการภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และบริษัทฯ ยังได้
รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) โดยได้รับการรับรองในปี 2560
ส่วนการดาเนินงานด้านบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรหลักและตัวแปรสาคัญในการให้บริการ บริษัทได้พัฒนา
ระบบการสรรหาที่กว้างขวางและตรงเป้ามากขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
การทดสอบโดยไม่ทาลาย (NDT) เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาที่มีความรู้ในด้านการทดสอบมีปริมาณมากขึ้น มีความรักใน
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วิชาชีพ อีกทั้งมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่วนด้านการรักษาและพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทาโครงสร้าง
เงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะงานที่หลากหลาย โดยได้ดาเนินโครงการหมุนเวียนการทางานข้ามสายงาน (Job Rotation) เพื่อสร้างทักษะการ
ทางานที่หลากหลายและลดอัตราการรับพนักงานเพิ่ม ประกอบกับการจัดทาโครงการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานอย่ างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษั ทได้ พัฒ นาการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ให้ กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนของความรู้ด้านงานบริการ , ทักษะด้านบริหารจัดการ และด้านจริยธรรมผ่านหลักสูตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน มีการจัดทาเส้นทางการทางาน (Career Path) และโครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP) อีกทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสานึกในการตอบแทนสังคมให้แก่พนักงานและผู้บริหาร
ส่วนการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ได้นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานบัญชี งานบุคคล
งานบริหารคลังสินค้า มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทางาน สร้าง
ระบบงานและกระบวนการทางานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลด
ปริมาณการใช้กระดาษอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้มากขึ้น และได้นาระบบ
ติดตามยานพาหนะ (GPS) มาใช้ควบคุมการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสีย ป้องกันการทุจริต ฯลฯ
การแข่ งขั น ในอุ ต สาหกรรมบริก ารทดสอบโดยไม่ ท าลาย (NDT) และตรวจสอบและรับ รอง (Inspection &
Certification) เพื่อความปลอดภัยมีความรุนแรงเพิ่ มมากขึ้น ทั้งจากบริษัทที่ให้บริการที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นโดยมาจาก
การที่บุคลากรในสายวิชาชีพนี้เห็นโอกาสในการทาธุรกิจด้วยตัวเอง และมีบริษัทที่ให้บริการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน
เพิ่มเติม และที่สาคัญคือ ผู้ผลิตหรือโรงงานประกอบชิ้นส่วนเหล็ก (Steel Fabrication) ตั้งบริษัทลูกเพื่อให้บริการทดสอบ
โดยไม่ทาลายให้กับบริษัทในเครือ ประกอบกับภาวะราคาน้ามันหดตัว มีผลทาให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ทาให้ลูกค้า
หลายรายขอปรับลดราคาค่าบริการลง แต่บริษัทยังคงมั่นใจว่างานบริการด้านนี้ไม่ใช่เรื่องราคาที่เป็นปัจจัยสาคัญเพียง
อย่างเดียวในการตัดสินใจเลือกใช้งานเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการใหม่ โดยเน้นลูกค้า
ในกลุ่ม ปิโตรเคมีเพิ่ มขึ้นซึ่งมีแนวโน้ มในการเติบโตอย่างต่อ เนื่ อง และเพิ่ มงานบริการประเภทใหม่ๆ เพื่ อสร้างความ
หลากหลายในงานบริการของ บริษัทฯ
สรุปผลการดาเนินงาน
ปี 2560 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 428.90 ล้านบาท ลดลง
จานวน 20.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.49 เนื่องจากความต้องการบริการทดสอบโดยไม่ทาลายลดลง ลูกค้าชะลอ
การลงทุนในโครงการ และมีการลดต้นทุนการผลิตลงจากการที่ราคาน้ามันในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัว ทาให้อุตสาหกรรมขุด
และสารวจน้ามันและก๊าซ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกิดการหดตัว และเกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุน แรง ทาให้
ปริมาณงานและค่าบริการที่ได้รับลดลง ส่งผลให้กาไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจานวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจานวน
18.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559
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รายได้
ปี 2560
โครงสร้างรายได้
การทดสอบโดยไม่ทาลาย
การตรวจสอบและรับรอง
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ล้านบาท
146.45
279.05
3.40
428.90

ปี 2559
%
34.15%
65.06%
0.79%
100.00%

ล้านบาท
175.95
269.83
3.29
449.07

%
39.18%
60.09%
0.73%
100.00%

%
เปลี่ยนแปลง
-16.77%
3.42%
3.34%
-4.49%

บริษัทฯ มีรายได้รวมจานวน 428.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 20.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
4.49 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวม 449.07 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการทดสอบโดยไม่
ทาลายลดลง ส่วนรายได้จากการตรวจสอบและรับรองที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการที่บริษัทย่อยให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 ไม่มากนัก
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจานวน 324.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 0.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาพนักงานไว้เพื่อ
รองรับงานในอนาคตต่อไป สาหรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 นี้ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อยมีต้นทุนในการให้บริการของ
ส่วนงานเกษตรที่จัดตัง้ ใหม่ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากรฝ่ายปฏิบัตกิ าร
เป็นต้น
สัดส่วนต้นทุนในการให้บริการปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของรายได้จากการให้บริการ ทาให้บริษัทมีอัตรา
กาไรขั้นต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 27.36
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2560 มีจานวน 73.86 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04
เมื่อเทียบกับปี 2559
กาไรสุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จานวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจานวน 18.18 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 การลดลงของกาไรสุทธิเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง และจาก
การที่มีการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรมทาให้ค่าบริการที่ได้รับลดลง ในขณะนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับ
พนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ บริษัทยังคงนโยบายที่จะรักษาพนักงานไว้เพื่อรองรับงานในอนาคต จึงทาให้บริษัทยังไม่
สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานได้ในขณะนี้
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อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
งบการเงินรวม
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี 2560
23.73%
7.17%
6.20%
5.91%

ปี 2559
27.36%
11.36%
10.00%
10.00%

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 23.73 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 27.36 มีอัตรา
กาไรจากการดาเนินงานร้อยละ 7.17 อัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.20 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.91ซึ่งพบว่า
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ลดลงในขณะที่ยังมีต้นทุนพนักงานคงที่ และมี
ต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

ปี 2560
ล้านบาท
%
505.83
100.00%
55.92
11.05%
449.53
88.87%

ปี 2559
ล้านบาท
%
503.93
100.00%
59.96
11.90%
443.97
88.10%

%
เปลี่ยนแปลง
0.38%
-6.74%
1.25%

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 505.83 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
จานวน 297.20 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 208.63 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 1.90 ล้าน
บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.38 เมื่ อ เที ย บกั บ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ที่ มี สิ น ทรัพ ย์ ร วม 503.93 ล้ า นบาท สิ น ทรัพ ย์ ที่
เปลี่ยนแปลงหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจานวน 82.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
81 วัน และในปี 2559 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 88 วันบริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชาระแก่ลูกค้าขั้นต่า 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล ซึ่งบริษัทฯ จะทาการพิจารณาเทอมการจ่ายชาระจากประวัติลูกค้า ยอดการสั่งซื้อ และ
ประวัติการชาระเงินในอดีต สาหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดค้างชาระของ
ลูกหนี้ที่มีอายุการชาระหนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว โดยใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คง
ค้าง ดังนี้ ค้างชาระ 91-180 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ 10% ค้างชาระ 181-270 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ 30% ค้างชาระ 271-365 วัน ตั้งค่า
เผื่อฯ 50% และค้างชาระเกิน 365 ตั้งค่าเผื่อฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2560 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจานวน 0.48 ล้านบาท จากปี 2559
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2560 จานวน 194.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 13.40 ล้านบาท
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มากนักเพราะได้ลงทุนในปี 2559 แล้วเป็นส่วน
ใหญ่
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 55.92 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จานวน 4.04
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.74 โดยเป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจานวน 7.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.13
เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า จากการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงและมี
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจานวน 3.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.95 เนื่องจากมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้นจากการที่มีพนักงานที่คาดว่าจะเกษียณอายุในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 449.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2559 จานวน 5.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.12 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.14 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง
14.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ปี 2560
88.59
(62.35)
(22.14)
4.10
47.09

ปี 2559
70.11
(1.09)
(53.66)
15.37
42.99

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 88.59 ล้านบาท โดยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพ ย์และหนี้สินดาเนินงานจานวน 29.85 ล้านบาท สิน ทรัพย์และหนี้ สิน จากการดาเนิ นงาน
เปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 15.82 ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงิน
ได้ลดลงจานวน 8.46 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 3.19 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 62.35 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารติดภาระค้า
ประกันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันให้กับลูกค้าลดลงจานวน 26.81 ล้านบาท และมีการลงทุนในเครื่องมือ
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และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการให้บริการจานวน 20.29 ล้านบาท รวมทั้งมีการนาเงินสดไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวที่มีความ
เสี่ยงต่าจานวน 70.15 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 22.14 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจานวน 19.71 ล้าน
บาทและจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจานวน 3.11 ล้านบาท
บริษั ท ฯ มีเงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 จานวน 47.09 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 4.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาคัญ
ปี 2560

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

7.88

5.64

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

4.55

4.17

81

88

8.51

6.37

43

58

ระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 เท่ากับ 7.88 เท่า เพิ่มขึ้น 2.24 เท่าจากปี 2559 เนื่องจากมีหนี้สิน
หมุนเวียนลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 81 วัน ลดลง7 วันจากปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ
ได้รับชาระหนี้จากลูกค้าบางรายที่ผิดนัดชาระจากปี 2559 จึงทาให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงส่วนระยะเวลาชาระหนี้
เฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 43 วัน ลดลง 15 วันจากปี 2559 เนื่องจากสินค้าและงานบริการบางรายการในปี 2560 มีเงื่อนไข
ในการจ่ายชาระทันทีเมื่อรับสินค้าหรือเมื่อรับบริการ โดยการจ่ายชาระค่าสินค้าและค่าบริการในทันทีนี้ทาให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ในเรื่องราคาที่ต่าลงและการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไรที่สาคัญ
- อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 23.73% และ 27.36% ตามลาดับ ซึ่งมี
อัตราลดลงร้อยละ 13.27
- อัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Profit Ratio) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 6.20% และ 10.00% ตามลาดับ ซึ่งมีอัตรา
ลดลงร้อยละ 38.00
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 5.91% และ
10.00% ตามลาดับ ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 40.90
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ลดลง ในขณะที่ยังมีต้นทุนพนักงานคงที่ และมีต้นทุนที่เกิดจาก
การให้บริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินการ
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 3.54% และ 8.57%
ตามลาดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลง และมี สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุน
ชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
- อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 36.87 เท่า และ
76.40 เท่า ตามลาดับ ซึ่งมีอัตราลดลงเนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงาน และดอกเบี้ยจ่ายลดลง
14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
14.5.1 ปัจจัยภายนอก
14.5.1.1 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ
ความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว และอาจเป็นสาเหตุ
ให้งานก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆ อาจเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตามแม้น ปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการบริการทดสอบ
โดยไม่ทาลายในกลุ่มพลังงานจะหดตัวลงตามสภาวะอุตสาหกรรม แต่งานบริการในส่วนของการตรวจสอบรับรองเพื่อ
ความปลอดภัยในกลุ่มโรงงานปิโตรเคมียังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการ
คานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และยังต้องมีการหยุดซ่อมบารุงรักษาเป็นระยะๆ อีกทั้งมีทิศทางที่
จะขยายคลังก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศมากขึ้นในอนาคต จึงคาดว่าจะมีการก่อสร้าง
คลังก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้น ส่วนงานวางท่อก๊าซของ ปตท. ก็ยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและในอนาคตจะมี การ
ก่อสร้างท่อส่งน้ามันแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุกต่อไปอีก
14.5.1.2 สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดความผันผวนของราคาน้ามันอย่างรุนแรง ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะน้ามันและก๊าซซบเซาต่อเนื่ อง มีผลให้ความต้องการใช้ บริการงาน
ทดสอบตรวจสอบลดลงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
จาเป็นที่ต้องลดราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าสาคัญ ไว้ อันมีผลให้ผล
ประกอบการลดต่าลงด้วยเช่นกัน
ส่วนเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากขึ้น ส่งผลต่อ
ราคาบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงตามค่านิยมขององค์กรที่กาหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย
บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ
14.5.1.3 การผิดนัดชาระหนี้ของลูกค้า
จากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ลูกหนี้ขาด
สภาพคล่องในการดาเนินงาน และผิดนัดชาระหนี้ให้แก่ทางบริษัทฯบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการ
พิจารณาสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนจะรับงาน และได้มีระบบการจัดการกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้ด้วย
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14.5.2 ปัจจัยภายใน
14.5.2.1 ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทาง และต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า
บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอในการทางาน โดยมีการหมุนเวียนให้
พนักงานทางานข้ามสายงานมากขึ้น และหมุน พนักงานไปช่วยงานข้ามแผนกในกรณีที่บางหน่วยงานมีปริมาณงานมาก
เพื่อเพิ่มทักษะการทางานที่หลากหลายและลดอัตราการรับพนักงานใหม่ อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการในการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพื่อจูง
ใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้ องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้ แ จ้ ง ข้ อมูล การประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ต่อ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคามเป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายสรรพัชญ์ รัตคามกากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.........................................

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประทับตราบริษัท

..........................................

ผูร้ ับมอบอานาจ
ชื่อ
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจ้ ัดการ

..........................................
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2550 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/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

2548 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ

- พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2534 – ปัจจุบัน

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บจ.กรุ๊ป คอนซัลติ้ง แอนด์ เซลส์ (เปลีย่ นชื่อ
จาก บจ. ไทยกุ๊กเซอร์วิส เมื่อวันที่
4 กันยายน 2551)/ส่งออกอาหารไทย
บจ.สรรพสินค้าตั้งฮั่วเสง/ห้างสรรพสินค้า

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

61

17,840,000

18.10% น้องชายนางมณีรัสมิ์

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

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

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

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

อายุ
(ปี)

61

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)

10,027,500

10.17%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2554 – 2559

กรรมการ

2545 – ปัจจุบัน
2534 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ/
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้/อสังหาริมทรัพย์
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

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

57

2,647,555

2.69%

-

- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

2550 – ปัจจุบัน

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

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

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

64

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

65

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)

35,910

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

0.04% พี่สาวนายสรรพัชญ์

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2554 – 2559

กรรมการ

2554 - 2559

กรรมการ

2553 – 2555

ที่ปรึกษาทางบัญชี

2549 – ปัจจุบัน
2554 – 2559

กรรมการ
กรรมการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 – ปัจจุบัน

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

-

-

-

- ผ่านการอบรม Director Certification Program
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
2550 – ปัจจุบัน
2548 – 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บจ.พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/นาเข้าและจาหน่าย
อุปกรณ์วาล์วต่างๆ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.เจ้าพระยามหานคร/อสังหาริมทรัพย์
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

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

อายุ
(ปี)

56

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)

-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม

- 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

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2546 – 2557

ที่ปรึกษา

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

2545 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บจ. คาม่า ร่วมทุน/จาหน่ายและติดตั้งกระจก
, อลูมิเนียม
บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็ก
บจ.ดีวีเอ็มวีเอส/ผลิตก๊าซชีวภาพ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บจ.สานักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี/
สานักงานตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)
8. นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(10/04/2556)

อายุ
(ปี)
59

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)
-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย
ดีทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

2556 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน

2537 – ปัจจุบัน

2551 – 2556
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

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

2551 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อานวยการ
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการสาย
งานก่อสร้าง
วิทยากรอิสระ
(วิชากฎหมายศุลกากร
และอื่นๆ)
กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

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

บจ.เดอะ เพ็ท/ผลิตแผ่นโพลีบอร์ด, พรีฟอร์ม,
ขวดน้าดื่ม, แผ่นพลาสติกลูกฟูก
รับเหมาก่อสร้าง
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง
โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ/สถานฝึกอบรม
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

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

อายุ
(ปี)

47

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)

-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2545 – ปัจจุบัน
2544 – 2559

ผู้อานวยการ
อาจารย์พิเศษ
(วิชาภาษีศุลกากร)

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2560 – ปัจจุบัน
2558 - 2559
2556 – 2557

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2554-2556

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.
ธรรมศาสตร์/สถาบันการศึกษา

กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
รองกรรมการผู้จัดการ บจ.สยามเลมเมอร์ซี/ผลิตล้ออลูมิเนียม
สาหรับรถยนต์
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ซัมมิท ออโต ซีท อินดัสตรี จากัด/ผลิต
ชิ้นส่วนตกแต่งภายในสาหรับรถยนต์

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
1. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่
ทาลาย (01/01/2547)
2. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน (01/08/2552)

61

-

-

-

- อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

45

-

-

-

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
2544 – ปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

2543 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ
โดยไม่ทาลาย

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง)

อายุ
(ปี)

จานวนหุ้น สัดส่วน
ที่ถือ
การถือหุน้
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

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

47

47,415

0.05%

-

4. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ
(01/07/2555)

41

75

0.00%

-

5.นางสุวรรณา
เลาหเจริญสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด (01/12/2558)

39

-

-

-

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ าร
อบรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี
บริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปิโตรเคมี) วิทยาลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2537 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

2548 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่าย
อานวยการ

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

2558-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการขาย
และการตลาด
ผู้จัดการประจาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

2554-2557

บจ.เอ็นเอสเอฟ เอเชีย-แปซิฟิค/ทดสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
1. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. Mr. Sannpat Rattakham
2. Mr. Sumet Techachainiran
3. Mr. Hlaing Thurein Minn

ตาแหน่ง
Director
Director
Director

2. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2. นายสุเมธ
เตชาชัยนิรันดร์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

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

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 หน้า 2

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมยศ
เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร
สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย จองศิรเิ ลิศ
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจาปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
ได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรับ
รายงานประเด็นที่ตรวจพบได้ให้คาแนะนา และแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล
3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสี่ยงในการดาเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยง และความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี
ระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
รวมถึงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบจากความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่าหรือที่ยอมรับได้
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4. การกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติต ามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อกั ษร
มีการประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ว่ า เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อกาหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เ กี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดาเนินการตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มี
ทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 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 เจียมจิรงั กร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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