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วิสัยทัศน์
 บริษัท ควอลลีเทค จำากัด (มหาชน) เป็นผู้นำาด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อความ
ปลอดภัย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020 

ค่านิยม
ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ

พันธกิจ
 1. ให้บริการตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย
 2 มุ่งมัน่พัฒนาศกัยภาพขององค์กรและบุคลากรให้ได้รับการรับรองความสามารถในระดับสากล 
  อย่างต่อเนื่อง
 3. ขยายการให้บริการและพัฒนาเครือข่ายไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
 4. ดำาเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม
 

วิสัยทัศน์
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2561 2560 2559

รายได้จากการให้บริการ 365.31 385.21 445.78

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 364.57 366.50 399.1

ก�าไรขั้นต้น 67.59 86.56 121.97

ก�าไรสุทธิ 10.03 26.39 44.57

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 485.24 505.83 503.93

หนี้สินรวม 46.74 55.92 59.96

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 438.37 449.53 443.97

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 18.50 22.47 27.36

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 2.75 6.85 10

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 2.26 5.91 10

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 2.02 5.23 9.73

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.11 0.12 0.14

ผลการด�าเนินงานต่อหุ้น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)* 0.10 0.27 0.45

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.45 4.56 4.5

    

 * จ�านวนหุ้นค�านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 

ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุป
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เรียน  ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 

 ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาตลาดงานการทดสอบโดยไม่ท�าลาย การตรวจสอบและรับรอง และ

การทดสอบคณุสมบตัทิางกลของวสัดยุงัอยูใ่นสภาวะหดตวั ท�าให้ผลประกอบการของบรษิทั ควอลลเีทค 

จ�ากัด (มหาชน) ลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยสรุปดังนี้

 

 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาวะราคาน�้ามันที่ยังคงลดลงต�่าอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ตลาดงานใน

อุตสาหกรรมการก่อสร้างชิ้นงานอุปกรณ์ (Module) เพื่อการส่งออกและงานการก่อสร้างของลูกค้าใน

กลุ่ม Steel Fabrication หดตัว ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท�าลาย การ

ตรวจสอบและรับรองที่รุนแรงมาก่อนนี้ 3-4 ปี ท�าให้ราคาค่าบริการลดลง นอกจากนี้ราคาส่งออกมัน

ส�าปะหลงัของไทยสงูข้ึนมาก ก�าลงัการส่ังซือ้จากต่างประเทศลดลง ผู้ซือ้ส่วนใหญ่เปล่ียนไปใช้ผลติภณัฑ์

ทางการเกษตรอืน่ทดแทน การส่งออกจงึชะลอตวัอย่างรนุแรง ซึง่มผีลต่อตลาดงานการตรวจสอบสนิค้า

เกษตรกลุ่มมันส�าปะหลังส่งออกของบริษัท คิวแอลทีอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลด 

ลงอย่างมาก

 

 ส่วนสาเหตุหลักที่เป็นปัจจัยภายในที่ท�าให้ผลประกอบการลดลง คือ การที่บริษัทฯ ได้ยกเลิก

โครงการการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ 

ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยครัง้ที ่2 (Employee Stock Option Program: 

ESOP-W2) ก่อนก�าหนด ท�าให้บรษิทัฯ ต้องรบัรูค่้าใช้จ่ายทางบญัชขีองจ�านวนทีเ่หลืออยูต่ลอดโครงการ

ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา

 

 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินรายรับซึ่งมีมาตั้งแต่ไตรมาส1 เป็นต้นมานั้น บริษัทฯ 

จึงได้ด�าเนินการขายส่วนงานตรวจสอบสินค้าเกษตรของบริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

ในไตรมาสที่ 3 ในราคาที่มีก�าไร

 ส�าหรับในปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายทีมงาน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

งานบริการลูกค้าทุกส่วน เพื่อรองรับงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างปิโตรเคมีและโรงกลั่นน�้ามันใน

ประเทศที่เริ่มมีมากขึ้น โดยคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนในไตรมาส 3 นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งขยาย

ตลาดงานการทดสอบโดยไม่ท�าลายและงานการตรวจสอบและรับรองไปยังอุตสาหกรรมอื่น และจะ

ด�าเนินการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในย่านอาเซียน (Asian) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือ

ข่ายพันธมิตรในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน เพื่อสร้างความหลากหลายของงานบริการและ

ขยายฐานลกูค้าไปสูป่ระเทศอืน่ และบรษิทัฯ จะมุง่เน้นขยายธรุกจิและพฒันาให้มสีนิค้าและบรกิารใหม่ๆ 

เพิม่ขึน้ โดยขยายฐานธรุกจิเพือ่สร้างรายได้ในอตุสาหกรรมอืน่ๆ นอกเหนอืจากกลุม่ปิโตรเคม ีกลุม่ส�ารวจ

ขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) 

ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่าย ทีไ่ด้ให้เกยีรตมิอบความไว้วางใจ และเป็นก�าลงัส�าคญัในการสนบัสนนุส่งเสรมิให้บรษิทัฯ พร้อมเป็น

องค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นผู้น�าทางธุรกิจงานการทดสอบโดยไม่

ท�าลายและงานการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทยในปัจจุบัน

สารจากคณะ
กรรมการบริษัท

(นายสรรพัชญ์  รัตคาม)  

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



12   บริษัท ควอลลีเทค จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2561   13

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย   

  

 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

 ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

รายชื่อดังนี้

 1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดย

หารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีในวาระท่ีเกีย่วข้อง และสรปุสาระส�าคญั

ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

 1. รายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี รวม

ทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะ

สม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

 2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน  โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส�าหรับรายงานประเด็นที่ตรวจพบ ได้ให้ค�า

แนะน�าและแนวทางแก้ไข เพือ่ให้ผูบ้รหิารได้จดัให้มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล

 

 3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และ

ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ตลอด

จนสอบทานระบบการปฏบิตังิานต่างๆ  ของบริษทัฯ  รวมทัง้ความเพียงพอของระบบการควบคุม

ความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยง และความรับผิด

ชอบร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีม ีและคณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นว่า บรษิทัฯ มรีะบบการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ มกีาร

ประเมินความเส่ียงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง 

เพื่อให้ผลกระทบจากความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต�่าหรือที่ยอมรับได้

 4. การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาล พบ

ว่าบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาลทีด่ ีโดยบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิ

ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม  มีการจัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ

ประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอรัปช่ัน และมกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

รายงานคณะ

กรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก�าหนด ตลอดจนกฎหมายที่

เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ

 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย รวม

ทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกต ิพร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูเพือ่

ให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

 6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2562

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่่านมา โดย

ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ 

ของบรษิทัฯ และมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,035,000 บาท 

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

 

 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2982 และหรือ

 นางจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7645 และหรือ 

 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7764   และหรือ

 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8125

 อนึง่ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอสิระในการพจิารณา  

การเสนอความคิดเห็นและค�าแนะน�าในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายสมยศ เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะ

กรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการก�ากับ ดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัในการสรรหาและ

การพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเป็นไป

ด้วยความโปร่งใส  และมีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการบรหิาร 

1 ท่าน  ในปลายปี 2561 นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นายธวัชชัย 

ลิปิธร เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ ดังนั้น คณะกรรมการ 

สรรหาฯ จึงประกอบด้วย

 นายสมยศ  เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ  

 นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ 

 นายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาฯ

 

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม 2 ครั้ง และสรุปสาระส�าคัญในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

 1. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

 2. จัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ�าปี 2561 ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น 

 3. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท  และคณะ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 4. ประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและก�าหนดค่าตอบแทนที่

เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน

 5. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให้

สอดคล้องกับความรับผิดชอบและ ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

 6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างเคร่งครัด และค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

    ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

(นายสมยศ  เจียมจิรังกร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะ 
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

1.  นายสรรพัชญ์  รัตคาม

 - ประธานกรรมการบริษัทฯ

 - กรรมการ

 - กรรมการบริหาร

 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม

 - กรรมการ

2.  นายสมยศ   เจียมจิรังกร

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการอิสระ

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  

  พิจารณาค่าตอบแทน

5. นางมณีรัสมิ์  รัตคาม

 - กรรมการ

 - เลขานุการบริษัท

3. นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์

 - กรรมการ

 - กรรมการบริหาร

 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

6 นายทินกร  สีดาสมบูรณ์

 - กรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัท

ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ

7. นายสมชาย  จองศิริเลิศ

 - กรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการสรรหาและพิจารณา

  ค่าตอบแทน

 

8. นายโดมเดช  ศริพิณเพราะ

 - กรรมการ

 - กรรมการบริหาร

 - กรรมการผู้จัดการ

 

9. นายธวัชชัย  ลิปิธร

 - กรรมการ

 - กรรมการบริหาร

 - กรรมการสรรหาและพิจารณา

  ค่าตอบแทน

 • ข้อมูลทั่วไป •

  สถานที่ตั้งบริษัทและสาขา

  ชื่อบริษัท บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด  (มหาชน)

  ทุนจดทะเบียน 98.57 ล้านบาท ทุนช�าระแล้ว 98.57 ล้านบาท  

  ประเภทธุรกิจ ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท�าลาย (Non-Destructive Testing) 

   การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) และการ 

   ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test)  

  เลขทะเบียนบริษัท 0107550000220

  เว็บไซต์ www.qualitechplc.com 

  

  ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ต�าบลมาบตาพุด 

   อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

   โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028
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 ที่ตั้งส�านักสาขา (1)     เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองชาก

   อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

   โทรศัพท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร 0-3810-9653

 ที่ตั้งส�านักสาขา (3)     เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ต�าบลหนองขาม

   อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

   โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3 โทรสาร 0-3300-5164

ที่ตั้งส�านักสาขา (2)     เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57

   แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   โทรศัพท์ 0-21169294  โทรสาร  0-27221132

นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  ทาวเวอร์ A ชั้น 14 

   เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982

   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

   เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
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 บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party 

engineering service) ซึง่หมายถงึการทดสอบตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ และให้ความเหน็ทางวศิวกรรมระดบั

สากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ ตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรม

ของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 

 1. การทดสอบโดยไม่ท�าลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กระบวนการการค้นหารอย

บกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไม่ท�าให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงาน เช่น การทดสอบด้วยการถ่ายภาพ

ด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม 

รวมถึงการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ  

 

 2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการโดยใช้วิธีการ

ทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท�าลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพร้อม

กับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆ มีสภาพเหมาะสม

ส�าหรับการใช้งานหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายส�าหรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ถังน�้ามัน 

ระบบท่อ หม้อน�้า และถังขนส่งน�้ามันและสารเคมี เป็นต้น

 

 3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อ

โลหะ และการหาส่วนผสมทางเคม ีซึง่มผีลต่อคณุสมบติัทีส่�าคญัของเนือ้โลหะในด้านความแขง็แรง และการต้านการ

กัดกร่อนประเภทต่างๆ เป็นต้น

 ภาพรวมของ

การประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้ให้บริการการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้า

หลกัของบรษิทัฯ เป็นกลุม่ธรุกจิทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ีได้แก่ โรงผลติไฟฟ้า โรงกลัน่น�า้มนั  โรงงาน

ปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ โรงบรรจกุ๊าซ โรงงานผลติและตดิตัง้อุปกรณ์เครือ่งจกัร  รวมทัง้ผูใ้ช้ถงั เครือ่งจกัรและอปุกรณ์

ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  เช่น หม้อน�้า  เครน ถังก๊าซ ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับ

แรงดันสูงอื่นๆ เป็นต้น

 

 ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ท�าลาย การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ และ

การทดสอบคุณสมบัตทิางกล มีความแตกต่างกันคือ ประมาณร้อยละ 90 ของลกูค้าทีใ่ช้บรกิารทดสอบโดยไม่ท�าลาย

จดัอยูใ่นกลุม่ผูร้บัเหมาโครงการ ซึง่บรษิทัฯ จะให้บรกิารรบัเหมาช่วงส�าหรบังาน NDT อีกทอดหนึง่ ส่วนบรกิารตรวจ

สอบและรับรองคุณภาพ กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง ได้แก่ การตรวจสอบ

โรงงานประจ�าปี ระหว่างการซ่อมบ�ารงุใหญ่ และการตรวจสอบเพือ่การรบัรองตามกฎหมาย ส่วนการบรกิารด้านการ

ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เป็นกลุ่มลูกค้าทั้งประเภทงานก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนท่ี 

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

 

 1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (QLTI)

 บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 10,250,000 

บาท มีทุนที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน 10,250,000 บาท ด�าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ 

ทดสอบผลิตผลทางการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)

 บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 200,000 USD มี

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว จ�านวน 150,000 USD ด�าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศ

พม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

a

โครงสร้างการถือหุ้น

ของกลุ่มบริษัท 

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



28   บริษัท ควอลลีเทค จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2561   29

 u โครงสร้างรายได้  

ลักษณะงาน มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

 การทดสอบโดยไม่ท�าลาย 151.38 40.09 141.83 36.50 175.95 39.18

การตรวจสอบและรับรอง 198.16 52.48 238.76 61.44 269.83 60.09

 การทดสอบเชิงกล 15.77 4.18 4.62 1.19 0.00 0.00

รายได้อื่นๆ 12.27 3.25 3.40 0.87 3.29 0.73

รวม 377.58 100.00 388.61 100.00 449.07 100.00

2561 2560 2559
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ปัจจัยความเสี่ยง

 1.  ความเสี่ยงในการเรียกช�าระเงินจากลูกค้า

 ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กลุม่ที ่1 ผูเ้ปน็เจา้ของโรงงาน (User) เชน่ ปตท, Chevron, ESSO โดยบริษทัฯ มรีายได้จากกลุ่มนีป้ระมาณ

กว่า 50% ซึ่งไม่มีปัญหาการช�าระเงิน ในบางกรณีอาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบหรือระบบของ

เอกสารบ้าง 

ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 40%  ซึ่งปกติ

โครงการทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่ การสรา้งโรงกลัน่น้�ามนั การวางทอ่กา๊ซ เจา้ของโครงการจะวา่จา้งผูร้บัเหมารายใหญห่รอื

ผูร้บัเหมาหลกัเปน็ผูด้�าเนนิโครงการ โดยบรษิทั ควอลลีเทคฯ จะเปน็ผู้รับเหมาชว่งในส่วนของงานทดสอบ งานตรวจ

สอบและรบัรอง ดงันัน้ในกรณทีีผู่ร้บัเหมาหลกัไมส่ามารถด�าเนนิโครงการไดส้�าเรจ็  บรษิทัฯ อาจไมส่ามารถเรยีกเก็บ

เงินได้หรือได้รับช�าระจากผู้ว่าจ้าง จนส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 

 การป้องกันและลดความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดช�าระหนี้ในอนาคตไว้ โดยการพิจารณาการให้

เครดติลูกค้ากลุ่มที ่2 ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยวธิกีารวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความเหมาะสมของทนุจดทะเบยีน

ต่อขนาดงานโครงการที่จะด�าเนินการ  รวมทั้งพิจารณาประวัติการช�าระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส  กรณีมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดช�าระหนี้ บริษัทฯ จะ

ด�าเนินการขอให้ผู้รับเหมาจัดท�าหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง  หรืองดการ

ให้บริการกับลูกค้ารายนั้นชั่วคราวจนกว่ามูลหนี้เก่าได้รับการช�าระเรียบร้อย

 2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน

 บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิงานให้บรกิารเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและรับรองคณุภาพ 

(Inspection&Certification) จึงจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผล

ได้อย่างแม่นย�า เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจน�ามาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

อีกทั้งยังต้องมีจ�านวนพนักงานที่มีความสามารถจ�านวนมากเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร

หรือมีบุคลากรที่ไม่มีความสามารถ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ 

 

 การป้องกันและลดความเสี่ยง

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของ

บุคลากรด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมภายใน ด�าเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรการทดสอบโดยไม่ท�าลาย การตรวจสอบและรับรอง และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นความปลอดภัยใน

การท�างาน เป็นต้น ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้ท�าข้อตกลงกับสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อช่วยในการจัดหาบุคลากร จึงสามารถท�าให้

คัดสรรบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้ตรวจตามวัตถุประสงค์การท�างาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่ 

เพยีงพอส�าหรบัการให้บรกิารและมีการพฒันาเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัการขยายงานในอนาคต ซึง่สามารถ

ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ ได้ 

 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต�่า

กว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  มีการท�าประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ให้ทุนการศึกษาในสายงานเก่ียวข้อง จัดท�าโครงการซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่

กรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ESOP) และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่

พนักงานซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้ 
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 3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน

 การใหบ้รกิารดา้นการทดสอบโดยไมท่�าลาย (Testing) จะมกีารรายงานผลการทดสอบระบส่ิุงทีต่รวจพบใน

ชิน้งานและประเมนิผลเบ้ืองตน้โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารยอมรบัของมาตรฐานสากล ซึง่ไมใ่ชก่ารรบัประกนัหรอื

การรบัรองวา่ชิน้งานท่ีผา่นการทดสอบจะมคีวามเหมาะสมในการใชง้านทัง้หมด เนือ่งจากยงัต้องน�าขอ้มลูทัง้ด้านการ

ออกแบบ วัสดุ การทดสอบอื่นๆ มาประกอบและวิเคราะห์ต่อไปอีก หรือกล่าวได้ว่าการทดสอบเป็นขั้นตอนหนึ่งของ

กระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเท่านั้น 

ส่วนงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection&Certification) เป็นการตรวจสอบท่ีมีหลายข้ันตอนและ

ต้องใช้ข้อมูลการออกแบบ วิธีการผลิต การทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากการทดสอบโดยไม่ท�าลาย มาประกอบและ

ประมวลผลตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากลและ/หรือข้อก�าหนดของกฎหมาย ซ่ึงอาจมีความเส่ียงเกิดความ 

ผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ท�าให้ชิ้นงานมีความเสียหายจากการใช้งานจริง

 การป้องกันและลดความเสี่ยง

 สาเหตทุีก่ารตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ อาจเกดิขอ้ผดิพลาดไดน้ัน้ สว่นใหญม่าจากการท�างานขา้มขัน้ตอน

และหรอืละเลยการท�างานอยา่งจรงิจงัของผูต้รวจสอบ บรษิทัฯ จงึมุง่เนน้ในการพฒันาใหค้วามรูค้วามสามารถในการ

ท�างานโดยผูป้ฏิบตังิานตอ้งผา่นการอบรมและการปฏบิตังิานภายใตก้ารก�ากบัดแูลของหวัหนา้งานโดยตรง เพือ่สรา้ง

จิตส�านึกและผลกระทบ หากไม่ปฏิบัติงานอย่างที่ควร รวมทั้งการตรวจสอบและก�ากับเป็นระยะๆของผู้บังคับบัญชา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าประกันภัยบุคคลท่ี 3 ส�าหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีผลมาจากการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ในวงเงิน 100 ล้านบาท ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทฯจึงมีความเช่ือม่ันว่า 

ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน เป็นความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได้และไม่เคยประเมินผลการตรวจสอบผิดพลาด

แต่อย่างใด

ปัจจัยความเสี่ยง

 4.  ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

การทดสอบและตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เป็นการบริการที่ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งพนักงานที่มีความ

สามารถอาจแยกตัวมาตั้งธุรกิจขึ้นมาแข่งขันหรือแบ่งส่วนในตลาดจากบริษัทฯ ได้ไม่ยากนัก แต่การที่ธุรกิจจะเติบโต

ตอ้งอาศัยระบบงานและผลงานทีด่ ีรวมทัง้ปัจจยัอ่ืนๆทีเ่ป็นองค์ประกอบอีกมาก นอกจากนี ้ยงัมบีรษัิทคูแ่ขง่จากตา่ง

ประเทศที่เข้ามาในไทยโดยให้บริการที่แตกต่างจากงานที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบริการทดสอบโดยไม่

ท�าลายขั้นสูง (Advance NDT)

 การป้องกันและลดความเสี่ยง

นอกจากการให้ผลตอบแทนสูงแก่พนักงานที่มีความสามารถแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน 

บริษัทฯ ได้จัดท�าข้อตกลงการว่าจ้างที่รัดกุมเพื่อป้องกันการลาออกแล้วมาตั้งธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ  ในภายหลัง 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการตรวจสอบและทดสอบเพื่อน�ามาเพิ่มมูลค่าการ

ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวทางการตลาดโดยการเป็นสัมพันธมิตรกับบริษัทต่างชาติที่มีความ

เชี่ยวชาญทางด้าน  Advance NDT ในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งท�าให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลูกค้าในตลาด

เพิ่มขี้นและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากพันธมิตร เพื่อพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงไม่มีปัจจัยความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

และการช�าระหนี้ อีกทั้งบริษัทคู่ค้ามีขนาดใหญ่และมีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงท�าให้ไม่มีความกังวลในเรื่องของ

ความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ

 6.  ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ที่น�าเข้าจากต่างประเทศเป็นจ�านวนน้อย จึงไม่มีความเสี่ยง
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จากอัตราการแลกเปลีย่นเงนิตราบา้งเลก็นอ้ย สว่นบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิสกลุทอ้งถิน่ทัง้ในด้าน

รายรับและรายจ่าย

 

 7.  ความเสี่ยงด้านสภาวะอุตสาหกรรม

 เนือ่งจากการด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ เนน้ใหบ้รกิารกลุม่ลกูคา้อตุสาหกรรมขนาดใหญ ่เชน่ อตุสาหกรรม

การส�ารวจและขุดเจาะน้�ามันและก๊าซ  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม Steel Fabrication เป็นต้น 

ในปี 2558-2559 ได้เกิดความผันผวนของราคาน้�ามันอย่างรุนแรง คือ ราคาน้�ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อ

เนือ่ง สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมการส�ารวจและขดุเจาะน้�ามนัและกา๊ซซบเซาตอ่เนือ่งเชน่กนั ท�าใหค้วามตอ้งการในการใช้

บริการงานทดสอบและตรวจสอบลดลงมากกว่าคร่ึงหนึ่ง และเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม

รนุแรงขึน้ บรษัิทฯ จ�าเป็นทีต่อ้งลดราคางานบรกิารบางประเภทลงตามสมควร เพือ่ใหส้ามารถรกัษาฐานลกูคา้ส�าคญั

ไว้ ซึ่งท�าให้ผลประกอบการลดต่�าลงด้วยเช่นกัน

 

 สว่นดา้นการแข่งขันในธรุกจิบรกิารทดสอบ ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพนัน้ ปจัจบุนัมธีรุกจิบรกิารดงักลา่ว

มากยิง่ขึน้ ท�าใหม้ผีลกระทบตอ่ราคาคา่บรกิารบ้าง แต่บรษิทัฯ ยงัคงมุง่เนน้การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพตามคา่นยิมของ

องค์กรที่ก�าหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ

การป้องกันและลดความเสี่ยง

 1. รักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นพันธมิตรซึ่งใช้บริการของบริษัทฯ มาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรับลดค่าบริการลง

เล็กน้อย

 2. เร่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ให้มากขึ้น

 3. พัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ISO 17025, ISO 17020, ISO 

9001 และ OHSAS 18001 เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานบริการแก่ลูกค้า   

ปัจจัยความเสี่ยง

 4. พฒันาบุคลากรใหไ้ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานยโุรปเพิม่มากขึน้ เพือ่สรา้งความหลากหลายของบรกิาร 

 5. จัดตั้งกลุ่มงานการตลาด และกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายตลาดงานด้านการทดสอบ ตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา ให้กว้างขึ้น อีกทั้งศึกษาความต้องการของลูกค้าเพิ่ม

เติมเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและหรือเสริมสร้างบริการใหม่ให้มากยิ่งขึ้น

 6. จัดตั้งส่วนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและประเมินความเหมาะสม เพื่อ

น�ามาพัฒนาเป็นบริการใหม่ให้กับลูกค้า

 8.  ความเสี่ยงเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง

บรษิทัฯ มีการใชว้สัดสุิน้เปลอืงในการใหบ้รกิารหลายชนดิดว้ยกันและมีมูลค่าไม่สงูนกั สว่นใหญจ่ะสัง่ซือ้ผา่นตวัแทน

จ�าหน่ายในประเทศและจากผู้จัดจ�าหน่ายหลายรายด้วยกันโดยไม่เน้นสั่งซื้อจากรายเดียว บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยง

จากการพึง่พาผูจ้ดัจ�าหนา่ยรายใดรายหนึง่ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมีการวางแผนการปฏบัิตงิานลว่งหนา้ เพือ่ลดความเสีย่ง

ในการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในการให้บริการ

 9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ

 นโยบายและการบรหิารงานของรฐับาล ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ถอืเปน็ปัจจยัทีมี่ความส�าคญัและสง่

ผลต่อการเติบโตและทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงต้องติดตามข่าวสาร ข้อมูล 

ทิศทางการด�าเนินงานของรัฐบาลตลอดเวลา และท�างานประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อ

ประเมนิการเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ทีเ่ปน็ปจัจยับวกและปจัจยัลบเปน็ระยะๆ โดยก�าหนดให้เปน็

หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องด�าเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

รัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อน�าระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
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 u โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
 

 หลักทรัพย์ของบริษัท

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 98.57 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98.57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 98.57 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 98.57 ล้านหุ้น

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) ร้อยละ

1 กลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม 1 22,271,560 22.59

2 กลุ่มนายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 2 19,098,335 19.38

3 กลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร 3 12,213,220 12.39

4 กลุ่มนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4 7,406,815 7.51

5 NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC 3,994,600 4.05

6 นางสาววิมล แซ่เตียว 3,675,000 3.73

7 กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 5 3,158,955 3.20

8 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 1,680,000 1.70

9 นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ 1,519,700 1.54

10 นางศันสนีย์  ช่อไม้ทอง 746,000 0.76

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 75,764,185 76.85

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 98,568,485 100.00

ณ 31 ธันวาคม 2561
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสรรพัชญ์ รัตคาม 17,840,000 18.10

นางสาวญาณกร รัตคาม 4,381,000 4.44

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม 35,910 0.04

นางสาวปรานี รัตคาม 14,650 0.01

รวม 22,271,560 22.59

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500 10.17

นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม 4,660,835 4.74

นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม 4,410,000 4.47

รวม 19,098,335 19.38

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายธวัชชัย ลิปิธร 4,719,520 4.79

นางสาวกมลนันท์ ลิปิธร 3,864,500 3.92

นางนวลนภา ลิปิธร 3,629,200 3.68

รวม 12,213,220 12.39

 หมายเหตุ :
 1ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย

 2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย

 3 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4,042,500 4.10

นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก 3,364,315 3.41

รวม 7,406,815 7.51

 4 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 1,835,055 1.86

นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์ 1,323,900 1.34

รวม 3,158,955 3.20

 5 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย

 u นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 

 บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้

นติบุิคคลและส�ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามหากบรษิทัมีความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งน�าเงนิก�าไรสทุธจิ�านวนดงักลา่วมา

ใชเ้พือ่ขยายการด�าเนนิงานของบรษิทัตอ่ไป บรษิทัฯ อาจก�าหนดใหก้ารจา่ยเงนิปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราทีก่�าหนด

ข้างต้นได้
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 u โครงสร้างการจัดการ

 * นายสรรพัชญ์ รัตคาม ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน

บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน)  โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 u รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2561

 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

1 นายสรรพัชญ์  รัตคาม ประธานกรรมการ/กรรมการ/

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท DAP

2 นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาโท DCP

3 นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท DAP,DCP,ACP,RCP,AACP

4 นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ

สอบ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาโท DAP

5 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP

6 นายสมชาญ  ลพัธกิลุธรรม กรรมการ ปริญญาโท DAP

7 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม กรรมการ/เลขานุการบริษัท ปริญญาตรี DAP

8 นายโดมเดช ศรพีณิเพราะ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP

9 นายธวัชชัย ลิปิธร1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

ปริญญาตรี -

 หมายเหต ุ: 1นายธวชัชยั ลปิิธร ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ เม่ือวนัที ่10 พฤศจกิายน 2561 

แทนนางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561
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 u กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2561

 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง วฒุกิารศกึษา ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

1 นายนที  บุญพราหมณ์1 ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ ปริญญาโท DAP

2 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช2 กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

ปริญญาโท DAP

 หมายเหตุ :  1นายนที  บุญพราหมณ์ หมดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู ้

    ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561

    

   2นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช ได้ลาออกจากต�าแหน่งเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยมี

    นายธวัชชัย ลิปิธร เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน 2561

 u กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท 
  

 ชื่อและจ�านวนกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วม

กับนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือนายสรรพัชญ์ รัตคาม หรือนายสุเมธ เตชาชัย

นิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธวัชชัย ลิปิธร หรือนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคน และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

 u วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
 

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากต�าแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน

หนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะออกจากต�าแหนง่ในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ด

จะออก ส่วนปีถัดไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

 u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการมีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้จริยธรรมที่ดีและค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวม

ถงึการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยสรปุอ�านาจหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้ดังนี้

 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ 

  เวลาบัญชีของบริษัทฯ

 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

 3. จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบ

  ระยะ เวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 

  พิจารณาและอนุมัติ

 4. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง 

  หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจ 

  เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 

  เห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ อ�านาจ หรือ 

  อ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้  คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร 

  มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ 

  ของคณะกรรมการบริหาร  ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะ 

  กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร  

  หรือผู้รับมอบอ�านาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลัก 
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  เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

        5. ก�าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม ก�ากับดูแลการ 

  บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ 

  ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการอัน 

  ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน  

  การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคล  

  อื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

  หรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติ 

  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�า 

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ 

  กรรมการ อื่นตามความเหมาะสม

 7. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

  บริษัทฯ  หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้น 

  ส่วนจ�ากัด  หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง 

  เดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์

  ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา 

  ที่บริษัทฯ ท�าขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

 10. กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงก�าหนดให้มีระบบ 

  ที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ 

  ได้ตระหนักดี และให้ความส�าคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น

 u คณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง 

1 นายสมยศ  เจียมจิรังกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ

3 นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่

จะสามารถท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
   
 โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 u วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการ

ตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ

ที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

 u คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย 

 

 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ 

  นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้อง 

  และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับ 

  การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 

  ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น 

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 

  บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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 5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 6. กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา 

  ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 

  กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย

 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ 

  ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ 

  ของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความ

  ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อย 

  ล�าดับเดียวกัน

 11. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัต ิ

  และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับ 

  ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี  

  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ  ที่เห็นว่า 

  จ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมี  

  ประสิทธิผล

 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 

  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

 6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าป ี

  ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ

 8. รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย  3  เดือน

  ต่อครั้ง

 9. มีอ�านาจในการด�าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ�าเป็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหา 

  ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อ 

  ให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

 10. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า 

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฏหมาย และจริยธรรมที่ก�าหนดไว้

 u คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง 

1 นายสมยศ  เจียมจิรังกร  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   
 โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 u วาระการด�ารงต�าแหน่ง

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

  และสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีกหลังจากพ้นวาระแล้ว

 2. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้ง 

  คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการ  

  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ซ่ึงจะต้องมีการแต่งต้ังภายใน 3 เดือน 

  นับจากวันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม

 3 กรณีต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งบุคคล 

  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนต�าแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด�ารง 

  ต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน

 4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  (ก) ครบก�าหนดตามวาระ

  (ข) ลาออก

  (ค) ถึงแก่กรรม

  (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

  (จ) พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท

 5.  กรรมการสรรหาฯจะลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน 

  พร้อมเหตุผล 
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 u คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 1. เป็นกรรมการบริษัทฯ

 2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลาและใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

 3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตาม

  ที่ก�าหนด  

 u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและ   

พิจารณาค่าตอบแทน
 1. ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

 2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู ้

  จัดการขึ้นไป

 3. คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือน�าเสนอที่ประชุม 

  ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปน�าเสนอชื่อต่อ  

  คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 4. ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป

 5. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความ 

  เห็นชอบ และให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

 6. จัดสรรบ�าเหน็จประจ�าปีของกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานต่อคณะ 

  กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

 7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี และ 

  ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 8. จัดท�ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

  พิจารณาอนุมัติ

 u คณะกรรมการบริหาร
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง 

1 นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการบริหาร

2 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการบริหาร

3 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริหาร

4 นายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการบริหาร

   

  u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 
 

 คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานตามปกตธิรุะและงานบรหิารของบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และ

อ�านาจการบริหาร ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาและอนมัุตแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและ

ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่ก�าหนด โดยสรุปอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้

ดังนี้ 

 1. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

  ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุก 

  ประการ

 2. พิจารณาก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดแผนการเงิน 

  งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตาม 

  กรอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และควบคุมก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะ 

  ท�างานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย

 3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะ 

  กรรมการ  บริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและ 

  เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้น�า 

  เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติหรือให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

 4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซ้ือวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

 5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการด�าเนิน 

  ธุรกิจตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

 6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�า 

  สัญญารับจ้างท�าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

 7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับก�าหนดเงื่อนไข 

  ในการเบิกถอนเงิน หรือท�านิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว  

 8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสิน 

  เชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่ 

  เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้�าประกันเพื่อประโยชน ์

  ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

 9. อนุมัติให้น�าทรัพย์สินของบริษัทฯ จ�านอง จ�าน�า เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัทฯ ทุกประเภทที่ม ี

  อยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  

 10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้น�า 

  เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

 11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามที่จะได้รับ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลัก 

  การไว้แล้ว



50   บริษัท ควอลลีเทค จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2561   51

 12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล  

  และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ 

 13. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง

  การโยกย้าย การก�าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร

 14. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง 

  หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล 

  ดังกล่าว มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 

  บริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้ 

  รับมอบอ�านาจ หรืออ�านาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

 15. ให้มีอ�านาจในการลงทุนซ้ือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอ่ืน ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 16. ให้มีอ�านาจในการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 17. ด�าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

 18. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ 

  คอร์รัปชั่นเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ 

  และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อ 

  ก�าหนดของกฎหมาย

 ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาและอนมุตัริายการทีค่ณะกรรมการบรหิารมสีว่นไดเ้สยี  หรอืมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนมุตัไิวแ้ลว้  และเปน็ไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจคณะกรรมการบริหารได้โดย

มติคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรหิาร อาจมอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร กรรมการผู้จัดการหรือพนัก

งานบรษัิทฯ มีอ�านาจหนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานตา่งๆ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาและอนมุตัไิวแ้ล้ว 

ทัง้น้ีการมอบอ�านาจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจใหก้บับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดั

แย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 u ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. ก�ากับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมอบอ�านาจให้กรรมการ 

  ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอ่ืนใด ด�าเนินการเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของบริษัทฯ 

  เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่ 

  บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

 2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ 

  กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

 3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ 

  บังคับ นโยบาย ระเบียบข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ

 4. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  

  โดยการอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ และ/หรือ 

  ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได ้

  ก�าหนดไว้

 5. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่�าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย 

  ต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ

 6. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯและสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ 

  ของบริษัทฯ รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าสัญญาดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

  บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

 7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงิน 

  ต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ หรือ 

  สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด�าเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

 8. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�า 

  สัญญา รับจ้างท�าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หน่ึงร้อยล้านบาท)

 9. พิจารณาจัดสรร เงินบ�าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

  บริษัทฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท�ากิจการให้บริษัทฯ

 10. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การ 

  โยกย้าย การก�าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร

 11. ให้มีอ�านาจในการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)

 12. มีอ�านาจในการกระท�าการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ

 13. มีอ�านาจในการลงนามรับรองส�าเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ /คณะกรรมการบริหารเป็น 

  คราว ๆ ไป

 u ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ

 2. ด�าเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ 

  กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

 3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

  ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะ 

  กรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ

 4. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  

  โดยการอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจและ/หรือ 
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  ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก�าหนไว้

 5. ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่�าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย 

  ต่าง ๆ  ไม่ว่าภายใน และภายนอกบริษัทฯ

 6. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ 

  ของ บริษัทฯ รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าสัญญาดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

  บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อ 

  รายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ 

  ใช้ในการด�าเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 8. อนุมัติการขายการให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�า 

  สัญญา รับจ้างท�าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

 9. พิจารณาจัดสรร เงินบ�าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

  บริษัทฯ แล้วแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆที่กระท�ากิจการให้บริษัทฯ

 10. มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/

  แผนกหรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึง  

  สวัสดิการ เกี่ยว กับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร

 11. มีอ�านาจ ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

  ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�างานภายในองค์กร

 12. มีอ�านาจในการกระท�าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ

 13. มีอ�านาจในการลงนามรับรองส�าเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ /คณะกรรมการบริหาร/ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

 

 ทัง้น้ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการจะอนมุตัริายการทีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขอ�านาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ 

ผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

 

 นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจมอบอ�านาจให้พนักงานบริษัทฯ มีอ�านาจ

หน้าทีใ่นการปฏิบตังิานต่างๆ  โดยมรีายละเอยีดการมอบอ�านาจหลกัเกณฑ์ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจให้กับบุคคลที่

เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายในด้าน 

การสรรหา รวมถึงการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะ

เรื่องต่างๆ และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

จะพจิารณาจากคณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบรษัิทฯ 

โดยสม�่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

 2. ในการเลือกตัง้กรรมการบรษิทัฯ วธิกีารออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผูไ้ด้รบัการ 

  เสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน 

  การออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 

  ข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี 

  คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

 u ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าป ี2561 เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2561 ไดก้�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ, 

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารท่ีไม่ได้เป็นพนักงานประจ�าของ 

 บริษัทฯ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม

การประชุมคณะกรรมการ	

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 
16,500 บาทต่อครั้ง  

11,000 บาทต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

13,200 บาทต่อครั้ง

11,000 บาทต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

13,200 บาทต่อครั้ง

11,000 บาทต่อครั้ง

 ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน

 ประจ�าของบริษัท 

10,000 บาทต่อเดือน

   

 ค่าบ�าเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
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 u การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2561  u ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561
 

 

ล�าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท

(จ�านวนครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(จ�านวนครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

(จ�านวนครั้ง)

1 นายนที บุญพราหมณ์ 2/7 - -

2 นายสมยศ เจียมจิรังกร 7/7 4/4 2/2

3 นายทินกร สีดาสมบูรณ์ 7/7 4/4 -

4 นายสมชาย จองศิริเลิศ 7/7 4/4 2/2

5 นายสรรพัชญ์ รัตคาม 7/7 - -

6 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 7/7 - -

7 นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช 6/7 - 2/2

8 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 7/7 - -

9 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 7/7 - -

10 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 7/7 - -

11 นายธวัชชัย ลิปิธร 1/7 - -

 

ล�าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ ค่าตอบแทน

รายเดือน

รวมค่าตอบแทน

1 นายนที บุญพราหมณ์1 33,000.00 34,207.53 - 67,207.53

2 นายสมยศ เจียมจิรังกร 156,200.00 161,915.62 - 318,115.62

3 นายทินกร สีดาสมบูรณ์ 121,000.00 125,427.59 - 246,427.59

4 นายสมชาย จองศิริเลิศ 143,000.00 148,232.61 - 291,232.61

5 นายสรรพัชญ์ รัตคาม 104,500.00 108,323.83 - 212,823.83

6 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56

7 นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช2 88,000.00 91,220.07 100,000.00 279,220.07

8 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56

9 นางมณีรัสมิ์ รัตคาม 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56

10 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56

11 นายธวัชชัย ลิปิธร2 11,000.00 11,402.51 20,000.00 42,402.51

รวม   964,700.00 1,000,000.00 120,000.00 2,084,700.00

 หมายเหตุ : 1 นายนที  บุญพราหมณ์ หมดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

    เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561

      2 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีนาย  

    ธวัชชัย  ลิปิธร เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน 2561
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 u สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และ ปี 2561

 

ค่าตอบแทน จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม 11 964,700.00 10 922,900.00

ค่าบ�าเหน็จ 11 1,000,000.00 10 1,200,010.00

ค่าตอบแทนรายเดอืน 2 120,000.00 1 90,000.00

รวม 2,084,700.00  2,212,910.00

 

หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560

1. ฝ่ายบริหาร 8 8

2. ฝ่ายปฏิบัติการ 343 417

3. ฝ่ายสนับสนุน 93 73

รวม 444 498

 

อายุงาน อายุงานอัตราเงินสะสม (ร้อยละ)

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี 3.00

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี 6.00

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 9.00

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และต�าแหน่งที่สูงกว่ารวม 8 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและ

โบนัสจากบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 21,917,822.34 บาท

  (2) ค่าตอบแทนอื่น 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน  โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้

 u บุคลากร
 

 จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 444 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนบุคลากร

 u ค่าตอบแทนพนักงาน
 

 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่

ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�าปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการ

อื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�าคัญ ได้แก่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินกู้ยืม

เพื่อพนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจ�าปี เงินช่วยเหลือต่างๆ ชุดยูนิฟอร์ม 

รถรับส่งพนักงาน เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
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 u การก�ากับดูแลกิจการ
 

 บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการ

ด�าเนินธุรกิจ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ

บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Direc-

tors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้การก�าหนดบทบัญญัติต่างๆ 

จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้

มีส่วนได้เสีย  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส  การควบคุมและบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อให้การบริหารงาน และการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ซึ่งครอบคลุมหลักการ 6 หมวด ดังนี้

 u หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ

ขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม

ประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่

บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 

และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

 

 ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะด�าเนนิการในเรือ่งตา่งๆทีเ่ป็นการคุ้มครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้และอ�านวยความสะดวกแกผู่ถ้อื

หุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

 l บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ  

  ปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการด�าเนิน  

  งานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 l บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนส�าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียง  

  คะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของ  

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ

 l บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลัก  

  ทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระ  

  การประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูล   

  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่ง  

  หนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอก  

  กล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

 l บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ�าปีในแบบรูปเล่ม 

  ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ 

  ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมท้ังจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
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 l บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วง 

  หน้า อีกทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และค�าถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ

 l ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึง 

  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

 l กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่อง 

  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของ

  บริษัทฯ อีกด้วย

 l เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งค�าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดง 

  ความคิดเห็นและตั้งค�าถามในที่ประชุมโดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

  เพื่อตอบค�าถามในที่ประชุม

 l ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ 

  ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

 l บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

  สามารถตรวจสอบได้

 u หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่

เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

   บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

 l บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น

 l บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน

 l บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

 l เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลา 

  อันสมควร

 l บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ

 l บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 l บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล

 l บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนน 

  เสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย 

  ตนเอง สามารถมอบอ�านาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

 l บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 

  เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 l คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะ 

  วาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 l บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการป้องกันการน�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิด 

  เผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารน�าข้อมูลไปเปิดเผยหรือ 

  น�าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย   

  นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของ 

  บริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้ 

  เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 l กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ  

  เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ 

  ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะ 

  ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ จะรวบรวมพร้อมจัดท�าข้อมูลประกอบวาระ 

  การประชุมเผยแพร่ไว้ใน  www.qualitechplc.comเลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส�าหรับผู้ถือ 

  หุ้น/หนังสือเชิญประชุม โดยจะเผยแพร่เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

 u หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 แต่ละกลุ่มที่ส�าคัญดังนี้

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต และด�าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดย

รวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

 พนักงาน : บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ 

ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบาย

ของบรษิทัฯ ทีจ่ะมีการปฏบัิตอิย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านการให้โอกาส และการให้ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยบรษัิทฯ 

มีนโยบายการประเมินผลของการปฏบัิตงิานด้วยตวัชีว้ดั KPI เพือ่ใช้วดัผลส�าเรจ็จรงิทัง้นี ้บรษัิทฯ ยงัดแูลรกัษาสภาพ

แวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อย่างทัว่ถงึและสม�า่เสมอ ปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับพนกังานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้หลกี

เลี่ยงการกระท�าใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระท�าผิด และได้

ก�าหนดแนวทางในการปกป้องพนกังานหรอืผูแ้จ้งเบาะแสในการกระท�าผดิซึง่อาจมผีลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่

การท�างานของพนักงาน รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท�าด้วยความสุจริต และ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

 ลูกค้า : บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการให้บรกิารทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่หมาะสม มุ่งเน้นในการแสวงหา

แนวทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดพร้อมกับ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทั้ง ได้ก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการ

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
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 คู่ค้าและเจ้าหน ี้ : บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม

เงือ่นไขต่างๆ ทีมี่ต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งวตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ การช�าระคนืการดแูลคณุภาพ

หลักทรัพย์ค�้าประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เพื่อบรรลุผลประโยชน์

ร่วมกัน โดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

 คูแ่ข่งทางการค้า : บรษิทัฯ จะประพฤตปิฏบิติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทีดี่และกฎหมายทีก่�าหนด

ไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง ไม่ละเมิดความ

ลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�าคัญ เน้นการปลูกฝัง

จิตส�านึก ความรับผิดชอบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่

กระท�าการใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมาย พร้อมท้ังส่งเสรมิคณุภาพสงัคมทัง้ภายในและภายนอก โดยการท�ากจิกรรมร่วม

กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และ 

ส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัฯ มจีติส�านกึและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเน้นให้มกีารใช้ทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึ งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - เว็บไซด์ :  http://www.qualitechplc.com

 - E-mail   :  info@qualitechplc.com

 - โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10 โทรสาร : 0-3869-2028

 - จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

              2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

  บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 

 ส�าหรบัพนกังาน  สามารถรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะขอ้คดิเหน็ต่อผูบ้รหิารได้โดยตรงทางอเีมลใ์นระบบ Intranet 

ของบริษัทฯ

 u หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐาน

ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) และรายงาน

ประจ�าปี (แบบ 56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับริษทัฯ ทัง้หมดได้รับทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีม

กนั โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com

 คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิทีแ่สดงขอ้มูลถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็จรงิและ

สมเหตสุมผล งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่

เหมาะสม การบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถกูตอ้งครบถว้น เพยีงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพือ่ใหท้ราบ

จุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรม

การบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด

ย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการด�ารงต�าแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 

 ทั้งนี้ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้

กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ท�าหนา้ทีใ่นการตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

 u หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 (1)   โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดย

ต้องไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

คณะกรรมการของบริษัทฯ มาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 

9 คนโดยมีกรรมการตรวจสอบจ�านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน

เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้อย่างน้อย 1  ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ท�าหน้าที่

เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย โดยปฏบัิตหินา้ทีต่รวจสอบและถว่งดลุการบรหิารกิจการตา่งๆ ของบรษัิทฯ เพือ่ให้

ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

           

 (2) คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการคือ

  คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต 

  อ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 l  คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ท�าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ 

  ระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ม ี

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัต ิ

  เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ  

  ข้อบังคับหรือระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

  ประเทศไทย  

 l คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 

  อย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อ 
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  ท�าหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป 

 ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นคณะ

กรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�ากับดูแลงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงาน

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจ

สรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริษัทฯ

 (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้นโยบายในการก�ากับดูแลกิจการคณะกรรม

การบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 u แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 

 บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้ก�าหนด 

แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

 l  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

 l  พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้นเพื่อป้องกันการ 

  ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 l  การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ภายในบริษัทฯ  

  จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 l พนักงานจะต้องไม่น�า หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู ้

  อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในกิจการ

  ของบริษัทฯ

 

 u จรรยาบรรณธุรกิจ

 บริษัทฯ จัดท�าข้อพึงปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานใน

ฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัทฯ การปฏิบัติงานด้วย

ความซือ่สตัยส์จุรติ ถกูตอ้งตามกฎหมาย  การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั และการดแูลรกัษาทรพัยากรทัง้ภายในบรษิทัฯ 

และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความส�าคัญกับจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจจะท�าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความ 

 

 ซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและ

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

 u นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น การกระท�าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพล

ของความตอ้งการของสว่นตวัของครอบครวั ของญาตพิีน่อ้ง หรอืของบุคคลอ่ืนทีรู่จ้กัสว่นตวัเปน็การเฉพาะโดยก�าหนด

นโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

 รายการทีเ่กีย่วโยงกนั : บรษิทัฯ จะพจิารณาความเหมาะสมก่อนทีจ่ะท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ

ทุกรายการรวมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 

Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการและ

เมือ่บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได้ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัแล้วหากเป็นรายการตามทีก่�าหนดใน “ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมลู และการปฏบิตักิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่ว

โยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผย

รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่นๆ ที่ท�าให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 u สถานการณ์อื่นๆ ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น

 

 1 การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จาก 

  บริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ 

  เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ

 2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการ 

  พักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระท�าดังกล่าวจะน�าไปสู ่

  การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือท�าให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์

 3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากรหรือการรับต�าแหน่งใด ๆ บุคลากรทุก 

  ระดับของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการงาน 

  บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต�าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วย 

  ขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่น�าชื่อบริษัทฯ  หรือต�าแหน่งของ 

  ตนในบริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท�าภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท�าเช่นนั้นได้
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 u การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

 บรษิทัฯ  จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในเพ่ือใหเ้กดิความเชือ่มัน่แกน่กัลงทุนวา่บริษทัฯ จะมกีารด�าเนนิงาน

ท่ีมปีระสทิธผิลและเพิม่ความนา่เชือ่ถอืใหก้บังบการเงิน  โดยบริษทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหนา้ทีป่ระเมนิความ

เสีย่งและทบทวนระบบการควบคมุภายในทกุป ี และแต่งต้ังใหน้างวมิล   แซ่ฟุ่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียงท้ังความเส่ียงจากปัจจัยภายใน

และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความ

เพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีก�าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ�าเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอ

สารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเรือ่งเข้าสูว่าระการประชมุได้  โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดับสงูเขา้รว่มประชมุ

ด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 (5) ค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่

ตอ้งการไดค่้าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บักลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัและเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ  โดยกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะน�าเสนอขอ้มลูตอ่กรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณากอ่น

ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

 

 ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับอ�านาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะ 

กรรมการบรษัิทฯ ก�าหนดและเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ ระดบัคา่ตอบแทนเปน็เงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทน

จูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

(

 6) การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและเลขานุการ 

บรษิทัฯ เขา้รบัการฝกึอบรมหรอืสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ที ่เพือ่ให้มีการปรบัปรงุการปฏิบัติ

งานอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่การฝกึอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท�าเป็นการภายในบรษิทัหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก

 

 ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่เลขานกุารบรษิทัฯ จะจดัใหม้เีอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การ

ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่

 
ล�าดับ กิจกรรมหลักสูตร วันที่ร่วมอบรม หน่วยงานฝึก

อบรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

1 เทคนิคการสร้างผลงานที่โดเด่นด้วย Excel ระดับสูง 29 ม.ค. 61 สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

นายสรรพัชญ์  รัตคาม

2 เวียดนาม-จุดมุ่งหมายต่อไปของการลงทุนในอาเซียน “จังหวัดบึ่งห์เยือง” ฮับการ

ผลิตติดกับนครโฮจิมินห์ มุ่งสู่ Smart City ท�าเลลงทุนที่ลงตัว

21 มี.ค. 61 สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

3 สัมมนาบทบาทภารกิจกรมโรงงานอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0 23 มี.ค. 61 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

4 หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม

เหลวทางท่อ

3 เม.ย. 61 กรมธุรกิจ

พลังงาน

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

5 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมส�าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

26 เม.ย. 61 สภาวิศวกร นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

 ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2561

 u หมวดที่ 6  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท ด�าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเป็น

ส�าคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการด�าเนินธุรกิจที่ว่า 

“ถกูตอ้ง ปลอดภยั บรกิารฉบัไว ใสใ่จลกูคา้ รกัษาคณุภาพ” บรษิทัจงึตระหนกัถงึความส�าคญัและมคีวามมุง่มัน่ในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอรปัช่ันเพือ่ประกาศเจตนารมณข์องบรษิทัในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช่ัน และมุ่งหมายใหท้กุคนในองคก์ร รวม

ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบายเดียวกัน  

โดยบริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อ 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย 
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บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอ�านาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี ทั้งนี้ได้ท�าประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานทุกท่านได้รับทราบและมีการ 

เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นัก

ลงทุนสัมพันธ์ >นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 u การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

 1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

  ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และก�าหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระ 

  ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

 2. บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

  และตลาดหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ 

  ก�ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4)  

  พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย 

 3.  บริษัทฯ จะด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ี 

  เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

  บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้ 

  เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความ 

  ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระท�า 

  การเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษ 

  ตามความเหมาะสม และหากผู้กระท�าผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้

  พิจารณาบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าผิดนั้นๆ 

 u  ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

 บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการ

บรหิารงานอยา่งมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการใหค้วามส�าคัญตอ่ความรบัผดิชอบทางสงัคมทัง้ภายในและภายนอก โดย

ก�าหนดเป็นหนึง่ในกลยทุธก์ารพฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยนื ครอบคลมุเรือ่งการดแูลและพฒันาบคุลากร การด�าเนนิธรุกจิ

ด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ค�านึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนา

ชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบ

ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพนัน้ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบหรอืประเมินคณุภาพตามมาตรฐานสากล

และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย ท้ังนี ้เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหกั้บระบบความปลอดภยัสาธารณะทัง้ในและตา่งประเทศ 

จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังก�าหนดไว้ในค่านิยม

ของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ”

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

 

 (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดย

ไม่เหน็แก่ประโยชน์อ่ืนท่ีได้มาจากการด�าเนนิงานท่ีไม่ถกูต้องตามพืน้ฐานของการด�าเนนิธรุกจิทีด่ ีมธีรรมาภิบาล รวม

ถึงมีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความ

ส�าคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

  ที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต  

  ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการท�างานของตน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

  ต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้ 

  บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ 

  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการท�างานของ

  บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงใน 

  การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ�าเพาะของ 

  คู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่ 

  เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง  ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
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 • บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับ

  ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ

  วิธปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้าร่ัวไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า  

  รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน 

  และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

  ก�าหนด

 • กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ได้มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะด�าเนิน 

  การเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระท�ากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนใน 

  การพิจารณาอนุมัติ

 • กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทาง 

  ธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจท�าให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

  เป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อ�านาจ 

  หน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง 

  เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการ 

  ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อก�าหนดการจ้าง 

  งาน  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน  

  การปรับเลื่อนต�าแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตาม 

  ระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาท�างานใหม่ ตลอด 

  จนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

 

 (2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับ 

พนักงานทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ

พนกังาน ขึน้อยูก่บัผลงานความสามารถโดยใชร้ะบบบริหารผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรม นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัเปดิกวา้ง

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้

พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการ

เป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

 

 การจ้างงาน

 

 วันและเวลาท�างานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1.   งานในส�านักงาน วันท�างานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น. 

2.  งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาท�างานขึ้นกับการตกลงกับ

ลูกค้าภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้าก�าหนด การปฏิบัติ

งานจะปฏิบัติงาน ทั้งในขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังท�างานและขณะหยุดท�างาน (Shutdown) ดังนั้น จึง

เป็นการยากที่จะก�าหนดวันและเวลาท�างานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดย

บริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนักงาน

 ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การค�านวณ การทดสอบ

ทางด้านภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็น

พนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามมาตรฐานที่บริษัทฯก�าหนดไว้หรือไม่ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและ

สามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานนั้นๆ ต่อไปได้หรือไม่

 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจนเพือ่เปน็

แนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยก�าหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่�าเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน

ในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการท�างาน ค่าต�าแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยัง

จัดสรรสวัสดิการด้านอื่นๆ ได้แก่

 • กองทุนเงินส�ารองเลี้ยงชีพ

 • ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ

 • ประกันสังคม 

 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน

 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต

 • ทุนการศึกษาบุตร

 • ชุดฟอร์มพนักงาน 

 • รถรับส่ง 

 • เบี้ยขยัน

 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี

 • การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 

 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการท�างาน

 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร

 โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
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 u การพัฒนาบุคลากร

 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ 

เปา้หมายและเปน็แรงผลกัดนัส�าคญัทีน่�าพาองคก์รไปสูก่ารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึมุง่เนน้ในการพฒันาพนกังาน

ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้

 • จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะ 

  การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการท�างาน ความปลอดภัยในการท�างาน การต่อต้านทุจริต 

  คอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น

 • จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการเชื่อมขั้นพื้นฐานส�าหรับผู้ตรวจสอบงานเชื่อม  

  การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วยสนาม 

  แม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test) การท�างาน 

  ในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test) ความ 

  ปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง การทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดับ 2 (ECT Level  II )ฯลฯ เพื่อ 

  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • การฝกึอบรมเพือ่สนบัสนนุงานทางดา้นการบริหาร เชน่ Costing for Bidding , Team Building และ  

  Business Plan เป็นต้น

 • จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน เช่น การฝึกดับเพลิงขั้นต้น และ 

  เทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย เป็นต้น

 • ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2561 ได้มีจัดท�า 

  Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  ในปี 2562

 • มีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม

  ต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน 

  ฝึกอบรมภายนอกรวม 119 หลักสูตร  ภายใน  86 หลักสูตร  ภายนอก  33  หลักสูตร ครอบคลุม 

  พนักงานทุกส่วนงาน

 • มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ท�าให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนา 

  ในเรื่องที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และก�าหนดระยะเวลาการทบทวนการฝึก 

  อบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม

 u ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่

เกี่ยวข้อง จึงก�าหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 

 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เป็นผู้ด�าเนินการควบคุม ติดตาม

สถานการณ ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนการด�าเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�าคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย  การด�าเนิน

งานตามนโยบายความปลอดภัย    อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างานในปี 2561 ได้แก่

 • การจัดท�าแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ 

  การเกิดอันตรายบรเิวณสถานทีต่า่งๆ ในบรษิทัฯ การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย  

  รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 

 • เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่ 

  เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น  

  รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และป้าย 

  ประกาศบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความ 

  ปลอดภัยแก่ตนเอง 

 • นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ 

  พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่างสม่�าเสมอ  

  ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

  ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดปลอดภัยในการท�างานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการด�าเนิน 

  ชีวิตประจ�าวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการท�างานที่ถูกต้อง  เป็นต้น

 • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความ 

  ปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจ�าทุกเดือน

 • จัดท�าและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)

 u สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

 

 การเคารพสทิธมินษุยชนและเหน็คุณค่าในความเป็นมนษุยถ์อืเป็นรากฐานของการพฒันาทรพัยากรบคุคล ซึง่

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนัก

และเคารพสิทธมินษุยชนเสมอมาโดยปฏบัิตติอ่พนกังานและผู้มีส่วนไดเ้สียทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั ไมม่กีารแบง่แยก

สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับ

ความแตกต่างทางความคิด สังคมสิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม

 (3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารการทดสอบโดยไม่ท�าลาย และการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ ภายใตก้ารยดึหลกัมาตรฐานสากล

และขอ้ก�าหนดตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั มุ่งสรา้งความพงึพอใจและความม่ันใจใหกั้บลกูคา้เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารอยา่ง

มีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการส�ารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 (4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถท�าได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ

งานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัดพลังงานโดยการตั้งเวลาปิดเครื่อง

ปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการ 5 ส จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บส�าหรับ
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แยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการท�าลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น 

 (5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

อย่างสม�่าเสมอ โดยในการด�าเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้ง

คณะท�างานที่มาจากหลายๆ ส่วนงาน

 ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ น�าไป 

  ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

 • บริษัทฯ ได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

  คณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • บริษัทฯ สนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

 • การก�าจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 • การจัดท�าโครงการประหยัดการใช้น�้าและโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 • บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 • สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน

 • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับ ”โครงการได้หมดถ้าสดชื่น” เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใน 

  ชุมชนหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • ร่วมสนับสนุนงานวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลพิธีวัดเขาดินวนาราม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • ร่วมสนับสนุนงานลอยกระทง ณ วัดหนองยายบู่ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส�านักกระท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 • ร่วมสนับสนุนทุนงานถวายผ้ากฐิน ณ วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี

 • ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม

 (6) การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อความยั่งยืน 

 การยึดมัน่ในหลักธรรมภบิาลและการแสดงความรบัผดิชอบต่อสังคม นบัเปน็หวัใจหลกัประการหนึง่ของคา่

นิยมและวฒันธรรมองค์กร และเป็นมากกว่าการท�าสาธารณประโยชน์เป็นคร้ังคราว หากแต่เป็นส่ิงทีต้่องท�าอย่างต่อ

เนื่องสม�่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯ ก้าวหน้าเติบโตไปพร้อม

กบับรษัิทฯ และเพือ่เสรมิสร้างชมุชนและสงัคมทีดี่อย่างยัง่ยนื  บริษทัฯ ยงัคงให้ความส�าคญัในการส่งเสริมนวตักรรม

ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อก�าหนดทิศทางและ  แนวทางการด�าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้าง

โอกาสให้พนักงานน�าเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

 u การควบคุมภายใน
 

 1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2562 คณะกรรมการไดป้ระเมนิ

ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารและฝา่ยตรวจสอบภายในเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบ

การควบคมุภายในของบรษิทัฯ ทัง้ 5 สว่น คอื การควบคมุภายในองคก์ร การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบัติ

งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมี

ความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่

เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ท้ัง 5 ส่วน ท่ีมีความเหมาะสม

และเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงมี

ระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

มีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญที่ท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้

ภายในระยะเวลาอันควร

 ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ท�าการสอบทานระบบ

การควบคุมภายในส�าหรับปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระส�าคัญ

 2. นโยบายการด�าเนินการตรวจสอบภายใน

 บรษิทัฯ มีการจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทกุไตรมาส เพือ่

การประเมินประสทิธภิาพและความเหมาะสมเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทีมี่อยูใ่นปจัจบุนั การปฏบิตัติาม

นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผู้

ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้ข้อสังเกตตลอดจนข้อแนะน�าเพื่อการ

ปรบัปรงุประสิทธภิาพการปฏบัิตงิาน  ผู้บรหิารใหค้วามส�าคัญและด�าเนนิการปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของผูต้รวจสอบ

ภายในแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนหลังจากได้รับค�าแนะน�า



76   บริษัท ควอลลีเทค จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2561   77

 u รายการระหว่างกัน  
 

 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีดังนี้

 

 (1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน)

 

บุคคล/นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า

ของรายการ

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

นายสุเมธ 

เตชาชัยนิรันดร์

กรรมการและ

ผู้ถือหุ้นบริษัท

นายสุเมธท�าสัญญาค�้า 

ประกนัการเช่าซือ้รถยนต์

ให้กับบริษัทฯ

ปี 2561:0.00 ล้านบาท

ปี 2560: 0.82 ล้านบาท

นายสุเมธท�าการค�้า 

ประกันในนามส่วนตัว 

ให้กับบริษัทฯ โดยมิได้ 

รับค่าตอบแทนแต่

อย่างใด

คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็น

ว่ารายการค�้าประกัน 

ดังกล่าวมีความสม 

เหตุสมผลและท�าให้

บริษัทฯ ได้ประโยชน์ 

เนื่องจากผู้ค�้าประกัน 

มิได้คิดค่าตอบแทน 

ในการค�้าประกันแต่

อย่างใด 

บริษัท คิวแอลที 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อยโดย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

99.99 และมีกรรมการ

และผู้บริหารถือหุ้น

ร่วมกัน

รายการรับ

ค่าจ้างงาน, ค่าเช่า

อาคารและเฟอร์นิเจอร์, 

ค่าจ้างบริหารจัดการ, 

เครื่องแบบพนักงาน

ปี 2561: 0.30 ล้านบาท

ปี 2560: 0.96 ล้านบาท

รายการจ่าย

ค่าจ้างงาน , 

Consumable

ปี 2561 : 2.66 ล้านบาท

ปี 2560: 10.28 ล้านบาท

ค่าจ้างงานเป็นรายการ

จ้างงานโดยมูลค่าการ

จ้างงานเป็นราคาที่

เทียบเท่าการจ้างของ

บริษัทอื่นๆ

ค่าเช่าอาคารและ

เฟอร์นิเจอร์เป็นค่าเช่า

ที่มีราคาเทียบเท่ากับ

ราคาตลาด

ค่าจ้างบริหารจัดการ

เป็นค่าจ้างด�าเนินงาน

ปกติและเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ

การซื้อ Consumable 

เป็นราคาที่เทียบ

เท่ากับราคาตลาด

ทั่วไป

คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

รายการระหว่าง

บริษัทฯ กับบริษัท

ย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ 

99.99 และรายการ

ดังกล่าวเป็นไปตาม

แนวทางการค้าปกติ 

และเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ
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บุคคล/นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า

ของรายการ

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

Qualitech Myanmar 

Company Limited

เป็นบริษัทย่อยโดย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

80.00 และมีกรรมการ

และผู้บริหารร่วมกัน

รายการรับ

ค่าจ้างงาน

ปี 2561: 0.21 ล้านบาท

ปี 2560: 0.65 ล้านบาท

ค่าจ้างงานเป็นรายการ 

จ้างงานโดยมูลค่าการ 

จ้างงานเป็นราคาที่ 

เทียบเท่าการจ้างของ 

บริษัทอื่นๆ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

รายการระหว่าง

บริษัทฯ กับบริษัท

ย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ 

80.00 และรายการ

ดังกล่าวเป็นไปตาม

แนวทางการค้าปกติ 

และเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินงานของ

บริษัทฯ

บริษัท ดูเวลล์อินเตอร์ 

เทรด จ�ากัด

กรรมการร่วมกัน รายการจ่าย

ค่าสารรังสี

ปี 2561 : 0.38 ล้านบาท

ปี 2560 :  - ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลรายการ

ระหว่างกันนี้ เป็นข้อมูล

การท�ารายการตั้งแต่วันที่ 

10 พฤศจิกายน 2561 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การซื้อสารรังสี 

(Source IRIDIUM 

192) เป็นรายการที่

ต้องซื้อ จากตัวแทน

จ�าหน่ายที่มีใบอนุญาต

และโอนความรับผิด

ชอบต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกครั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็น

ไปตามแนวทางการ

ค้าปกติ และเป็น

ประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของ

บริษัทฯ

 

บุคคล/นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่า

ของรายการ

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวญาณกร รัตคาม บุตรของนายสรรพัชญ์ 

รัตคาม กรรมการและ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 

คิวแอลที อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด 

ร้อยละ 99.99

รายการจ่ายค่าเช่า

อาคารส�านักงาน

ปี 2561: 0.19 ล้านบาท

ปี 2560: 0.28 ล้านบาท

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน

เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็น

สถานที่ปฏิบัติงาน 

อัตราค่าเช่าใช้ราคา

ประเมินจากผู้ประเมิน

อิสระที่ได้รับการ

รับรองจาก กลต. 

ระยะเวลาในการเช่า 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.

2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.

2561

คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบ

ริษัทฯ โดยอัตราค่า

เช่ามีความสมเหตุ

สมผล

 (2) รายการระหว่างกันของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด   

 1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน  

 ในการเข้าท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการน�าเสนอเรื่องให้กับคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อท�าการพิจารณาและอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

และเพือ่เป็นการคุ้มครองผูล้งทนุรวมถงึผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวจะต้องปฏิบตัใิห้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผูท้ีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมีส่วนได้เสยีในการท�ารายการระหว่าง

กัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

 

 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ มี

นโยบายที่จะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ 

เปรยีบเทยีบได้กับราคาทีเ่กิดขึน้กับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาและให้

ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึง

เงื่อนไขและความจ�าเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

 2. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 

 ในการท�ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป 

โดยอ้างองิกบัราคาและเงือ่นไขตลาดทีเ่หมาะสม ทัง้นีบ้รษิทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการอสิระ

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย  หาก

มีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ 

ประกาศ และ/หรอืข้อบงัคบัของส�านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัท

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
 :  

 

 

 

             

           
  50,994.00  10.51  47,089.20  9.31  42,989.81  8.53  

 101,640.59  20.95  117,867.70  23.30  47,241.57  9.37  

 66,777.54  13.76  82,159.91  16.24  98,465.43  19.54  

 60,152.48  12.40  43,460.35  8.59  61,744.05  12.25  

 4,571.52  0.94  6,622.84  1.31  6,290.96  1.25  

 284,136.13  58.56  297,200.00  58.75  256,731.82  50.95  

           
  4,468.40  0.92  3,500.00  0.69  30,313.82  6.02  

   182,614.52  37.63  194,648.74  38.49  208,048.32  41.29  

 2,186.40  0.45  2,138.87  0.42  2,163.64  0.43  

 1,291.65  0.27  1,642.20  0.32  0.00  0.00  

 9,623.96  1.98  6,298.45  1.25  6,150.65  1.22  

 915.84  0.19  404.14  0.08  523.65  0.10  

 201,100.78  41.44  208,632.40  41.25  247,200.08  49.05  

 485,236.91  100.00  505,832.40  100.00  503,931.90  100.00  

 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

31  

2561 
!

31  

2560 
!

31  

2559 
!

 
: *    

 

 :  

 
 
 
 
 

   377,580.34 100.00  388,609.21 100.00  449,070.14 100.00 

 365,309.16 96.75  385,213.33 99.13  445,775.30 99.27 

 297,717.93 76.85  298,653.65 76.85  323,807.47 72.11 

   67,591.23 18.50* 86,559.68 22.47* 121,967.83 27.36* 

 
      

 
 9,459.27 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 2,811.92 0.74 3,395.88 0.00 3,294.84 0.73 

   79,862.41 21.15 89,955.56 23.15  125,262.67 27.89 

 42,342.25 11.21 40,817.08 10.50  43,383.86 9.66 

 2,095.70 0.56 2,298.10 0.59  2,648.30 0.59 

 21,917.88 5.80 24,123.15 6.21  28,602.03 6.37 

   66,355.84 17.57 67,238.33 17.30  74,634.19 16.62 

   13,506.58 3.58 22,717.23 5.85  50,628.48 11.27 

 499.86 0.13 611.80 0.16  662.69 0.15 

   13,006.71 3.44 22,105.43 5.69  49,965.79 11.13 

  2,342.00 0.62 2,215.31 0.57 4,924.33 1.10 

 10,664.71 2.82 19,890.12 5.12  45,041.46 10.03 

( )   (1,197.51) (0.32) 6,199.08 1.60  916.76 0.2 

   9,467.20 2.51 26,089.18 6.71  44,124.71 9.83 

  
      

-  ( ) 
 

3,476.65 0.92 (2,733.79) (0.70)  943.66 0.21 

-  (500.90) (0.13) 410.64 0.11 0.00 0.00 

 12,442.95 3.30  23,766.03 6.12  45,068.37 10.04 

 ( )  ( ) 0.10   0.27   0.46    

 ( ) 4.45   4.56   4.50    

 ( ) 1.00   1.00   1.00   

   

 

  

 

  

 

31  

2561 
!

31  

2560 
!

31  
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!

 

78.85

0.20
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บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

2559  2561 2560 

 31  2559  2561 
 :  

 

 
 
 
 

 
 

             

             

 28,533.65  5.88  34,882.94  6.90  41,406.61  8.22  

 1  1,903.04  0.39  2,384.37  0.47  3,111.85  0.62  

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 0.00  0.00  441.37  0.09  984.84  0.20  

 30,436.69  6.27  37,708.68  7.45  45,503.30  9.03  

             

 2,012.03  0.41  2,181.13  0.43  3,623.09  0.72  

 14,288.93  2.94  16,027.13  3.17  10,833.24  2.15  

 16,300.97  3.36  18,208.26  3.60  14,456.33  2.87  

 46,737.66  9.63  55,916.94  11.05  59,959.63  11.90  

             

 98,568.49  20.31  103,468.49  20.46  98,568.49  19.56  

 98,568.49  20.31  98,568.49  19.49  98,568.49  19.56  

 75,175.54  15.49  75,175.54  14.86  75,175.54  14.92  

 10,680.19  2.20  5,273.40  1.04  4,065.19  0.81  

 10,346.85  2.13  10,346.85  2.05  10,000.00  1.98  

             

 242,574.91  49.99  262,113.05  51.82  256,158.70  50.83  

 1,027.44  0.21  (1,948.16) (0.39) 0.00  0.00  

 438,373.41  90.34  449,529.17  88.87  443,967.92  88.10  

 125.85  0.03  386.29  0.08  4.35  0.00  

 438,499.25  90.37  449,915.46  88.95  443,972.27  88.10  

 485,236.91  100.00  505,832.40  100.00  503,931.90  100.00  

 

   ( )  
 

  31  2559  2561 

 : 

 

 

  

 
  

 

  

 

31  

2561 
!

31  

2560 
!

31  

2559 
!

      

17,140,402.55  (70,145,767.55) 65,861,518.22  

2561 
!

2560 
!

2559 
!

 

       

 13,006,714.74  22,105,418.73  49,965,794.79  

 ( )  ( )  (1,197,513.12) 7,747,669.13  (916,755.12) 

 11,809,201.62  29,853,087.86  49,049,039.67  

 
       

   (913,294.74) (480,360.65) (184,345.45) 

  ( )  0.00  691.10  (4,367.08) 

   1,082,320.23  847,335.24  2,877,723.99  

  ( )  (17,265,852.43) 17,920,497.92  6,234,406.26  

   27,279,030.81  30,835,034.94  30,882,558.42  

  ( )  (9,459,265.90) 0.00  0.00  

  ( )  304,443.22  (811,823.86) 130,658.67  

   0.00  88,289.12  0.00  

   (33,559.55) 0.00  (10,067.35) 

   354,658.87  334,553.91  299,411.47  

     0.00  0.00  322,671.53  

   1,543,389.64  3,242,398.27  1,182,105.75  

                5,406,780.73  0.00  0.00  

   505,723.13  651,805.66  662,690.06  

 
20,613,575.63  82,481,509.51  91,442,485.94  

   ( )        

   15,144,082.98  15,820,684.02  3,717,295.59  

   2,051,322.46  (331,875.21) 5,816,190.64  

   (402,191.46) (309,790.00) 0.00  

   (511,202.37) 31,219.99  (92,473.11) 

   ( )       

   (7,240,200.25) (3,188,266.92) (21,940,319.14) 

 
 ( )  29,655,386.99  94,503,481.39  78,943,179.92  

 
 (2,158,140.05) 0.00  (5,122,000.00) 

 
 (173,460.72) (225,886.66) (312,496.81) 

 
 (6,259,228.85) (8,457,914.16) (9,667,201.75) 

   0.00  2,771,176.18  6,270,514.24  

 ( )  21,064,557.37  88,590,856.75  70,111,995.60  

 
   ( )  

( ) 

  31  2559  2561 
:  

 
 

2559 
!

 

 

2561 
!

2560 
!
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บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561 
 
 

:  
 
 

       

   ( )  17,140,402.55  (70,145,767.55) 65,861,518.22  

   ( )  (968,400.00) 26,813,819.01  356,105.48  

   13,066,000.00  0.00  0.00  

   (1,509,078.62) 1,271,861.68  10,300.00  

   (13,044,800.59) (20,292,907.20) (67,318,004.31) 

 ( )  14,684,123.34  (62,352,994.06) (1,090,080.61) 

       

   (2,577,929.00) (3,107,432.34) (4,371,809.29) 

   (29,570,545.50) (19,714,897.00) (49,284,242.50) 

   0.00  0.00  0.00  

   304,600.00  683,849.99  0.00  

 ( )  (31,843,874.50) (22,138,479.35) (53,656,051.79) 

 ( )  3,904,806.21  4,099,383.34  15,365,863.20  

   1  47,089,196.95  42,989,813.61  27,623,950.41  

   31  50,994,003.16  47,089,196.95  42,989,813.61  

 
 

 

 
2561 

!
2560 

!
2559 

!

 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 • ผลการด�าเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย •

 สรุปผลการด�าเนินงาน

 

 ปี 2561 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวมจ�านวน 377.58 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 11.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.25  เนื่องมาจากสภาวะราคาน�้ามันที่ยังคง

ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ตลาดงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างช้ินงานอุปกรณ์ (Module) เพือ่การส่งออกและงานการ

ก่อสร้างของลูกค้าในกลุ่ม Steel Fabrication หดตัว ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่

ท�าลาย และการตรวจสอบและรับรองมีความรุนแรง ท�าให้ราคาค่าบริการลดลง นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้รับผล 

กระทบจากราคาส่งออกมันส�าปะหลังของไทยที่มีราคาสูงขึ้น ท�าให้ก�าลังการสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง โดยผู้ซื้อ

ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดอื่นทดแทน การส่งออกจึงชะลอตัวอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้งาน

ตรวจสอบสินค้าเกษตรกลุ่มมันส�าปะหลังส่งออกของบรษิทัย่อยลดลง อีกท้ังในปี 2561 นี ้บรษัิทฯ ได้ยกเล ิกโครงการ

การออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ เพือ่เสนอขายแก่ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (Employee Stock Option Program:ESOP-W2) ก่อนก�าหนด ท�าให้บริษัทฯ 

ต้องรบัรูค่้าใช้จ่ายทางบญัชทีีเ่หลอือยูต่ลอดทัง้โครงการทนัทใีนไตรมาสที ่3 ส่งผลให้ก�าไรในส่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่

มีจ�านวน 10.03 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 16.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.98 เมื่อเทียบกับปี 2560

 รายได้

%

โครงสร้างรายได้ ล้านบาท % ล้านบาท % เปลี่ยนแปลง

การทดสอบโดยไม่ท�าลาย 151.38 40.09% 141.83 36.50% 6.73%

การตรวจสอบและรับรอง 198.16 52.48% 238.76 61.44% -17.00%

การทดสอบเชิงกล 15.77 4.18% 4.62 1.19% 241.34%

รายได้อื่นๆ 12.27 3.25% 3.40 0.87% 260.88%

รวมรายได้ 377.58 100.00% 388.61 100.00% -8.25%

   

ปี 2561 ปี 2560

 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 377.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 11.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 8.25 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวม 388.61  ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากทุก

ส่วนงานลดลง
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 u ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 

 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจ�านวน 297.72 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 0.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 0.31 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส�าหรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจากการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการบาง

ประเภทเพื่อให้บริการกับลูกค้าและการรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการยกเลิกโครงการการออกและเสนอขายใบ

ส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ เพือ่เสนอขายแก่ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ และบรษัิท

ย่อยครัง้ที ่2 (Employee Stock Option Program:ESOP-W2) ก่อนก�าหนด สัดส่วนต้นทนุในการให้บริการปี 2561 

คดิเป็นร้อยละ 81.50 ของรายได้จากการให้บรกิาร ท�าให้บรษิทัฯ มอีตัราก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 18.50 ลดลงจากปี 2560 

ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 22.47

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 มีจ�านวน 66.35 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

1.31 เมื่อเทียบกับปี 2560

 u ก�าไรสุทธ ิ  

 

 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ�านวน  10.03 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 16.36 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 61.98  เมื่อเทียบกับปี 2560 การลดลงของก�าไรสุทธิเนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ

ลดลง และจากภาวะตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคารุนแรงท�าให้ราคางานที่ได้รับก็ไม่ได้มีก�าไรมากนัก อีกทั้งมีการ

บนัทกึค่าใช้จ่ายพเิศษเข้าไปในปี 2561 จากการยกเลกิโครงการการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (Employee 

Stock Option Program:ESOP-W2) ก่อนก�าหนด จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไรลดลง

 

 อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2560

อัตราก�าไรขั้นต้น 18.50% 22.47%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 3.58% 5.90%

อัตราก�าไรสุทธิ 2.66% 6.85%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2.26% 5.91%

   

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 18.50 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 22.47 มี

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 3.58 อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 2.66 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.26 

ซึ่งพบว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

 u ฐานะทางการเงิน

%

งบทางการเงินรวม ล้านบาท % ล้านบาท % เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ 485.24 100.00% 505.83 100.00% -4.07%

หนี้สิน 46.74 9.63% 55.92 11.05% -16.42%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่   

438.37 90.34% 449.53 88.87% -2.48

   

ปี 2561 ปี 2560

 u สินทรัพย์

 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 485.24 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์

หมุนเวียน จ�านวน 284.14 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 201.10 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจ�านวน 

20.59  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีสินทรัพย์รวม 505.83 ล้านบาท 

สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราวและสินค้าคงเหลือ

 u ลูกหนี้การค้า

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ�านวน 74.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 14.42 ล้านบาท โดยมีระยะ

เวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 86 วัน และในปี 2560 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 89 วัน บริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการ

จ่ายช�าระแก่ลกูค้าขัน้ต�า่ 30 วนันบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไปวางบิล ซึง่บรษิทัฯ จะท�าการพจิารณาเทอมการจ่ายช�าระจาก

ประวัติลูกค้า ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการช�าระเงินในอดีต ส�าหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ 

จะพิจารณาจากยอดค้างช�าระของลูกหนี้ที่มีอายุการช�าระหนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว โดยใช้อัตราการตั้ง

ค ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงค ้าง ดังนี้  ค ้างช�าระ 91-180 วัน ตั้งค ่าเผื่อฯ 10% ค้างช�าระ 

181-270 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ 30% ค้างช�าระ 271-365 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ 50% และค้างช�าระเกิน 365 ตั้งค่าเผื่อฯ 100% 

จากยอดคงค้าง โดยปี 2561 มยีอดค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้จ�านวน 0.49 ล้านบาท จากปี 2560

 u ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2561 จ�านวน 182.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 12.03 ล้าน

บาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มากนักเพราะได้ลงทุนในปี 2559 และ

ปี 2560 แล้วเป็นส่วนใหญ่ อกีทัง้มกีารตดัจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีเ่สือ่มสภาพออกไปหลายรายการท�าให้มูลค่าทีด่นิอาคาร

และอุปกรณ์ในปี 2561 ลดลง 
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 u หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 46.74 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 จ�านวน 9.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.42  โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�านวน 7.27 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 19.28 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า จากการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงานลดลงมีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจ�านวน 1.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.47 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจากการท่ีมกีารค�านวณผลประโยชน์พนกังานใหม่เนือ่งจากสมมตุฐิานในการค�านวณ

มีการเปลี่ยนแปลง

 u ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 438.37 ล้านบาท 

 ลดลงจาก ณ วันสิ้นงวดปี 2560 จ�านวน 11.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.48 เนื่องมาจากมีการจ่ายเงินปันผล

 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 0.11 เท่า ลดลงจากปี 2560 ทีม่อีตัราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.12 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง

 u กระแสเงินสด

กระแสเงินสด ปี 2561 ปี 2560

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 21.06 88.59

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 14.68 (62.35)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (31.84) (22.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ   

 

3.90 4.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 50.99 47.09

   

ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.34 7.88

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 4.27 4.13

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86 89

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.39 7.83

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 39 47

   

 u สภาพคล่อง

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 9.34 เท่า เพิ่มขึ้น 1.46 เท่าจากปี 2560 เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ลดลง

 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 86 วัน ลดลง 3 วันจากปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 

บริษัทฯ ได้รับช�าระหนี้จากลูกค้าบางรายที่ผิดนัดช�าระจากปี2560 จึงท�าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงส่วนระยะ

เวลาช�าระหนี้เฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 39 วัน ลดลง 8 วันจากปี 2560เนื่องจากสินค้าและงานบริการบางรายการใน

ปี 2561 มีเงื่อนไขในการช�าระทันทีเมื่อรับสินค้าหรือเมื่อรับบริการ
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 u รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    

 เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด(มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย ซึง่ได้จดัท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย โดยได้พจิารณานโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมอย่าง

สม�า่เสมอ มีความสมเหตสุมผล และระมัดระวงัรอบคอบ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน ให้เข้ามาท�าหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแส

เงินสด โดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น 

 ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

(นายสรรพัชญ์  รัตคาม)  

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 u รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ควอลลีเทค  จ�ากัด(มหาชน)

 

 ความเห็น

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทัควอลลเีทค จ�ากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการ

เงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด 

(มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดย

สภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัิ

ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 

 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณา

ในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แยกแสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้



94   บริษัท ควอลลีเทค จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2561   95

 การรับรู้รายได้จากการให้บริการและมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการที่เป็นมูลค่างานบริการ

ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน จ�านวน 60.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญในงบการเงินรวม การค�านวณมูลค่างาน

บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวมีความซับซ้อน เนื่องจากอัตราค่าบริการมีหลายอัตราและขึ้นอยู่กับลักษณะ

งานให้บรกิารแต่ละสญัญา และเอกสารการควบคมุภายในทีใ่ช้บนัทกึเกีย่วกบัการให้บรกิารแต่ละวนัมจี�านวนมาก  จงึ

อาจส่งผลให้การรวบรวมเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วนและ/หรือค�านวณมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน

ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 ข้าพเจ้าได้รับความเชือ่มัน่เกีย่วกบัความถกูต้องและครบถ้วนของมลูค่างานบรกิารทีย่งัไม่ได้เรยีกเก็บเงินโดย

 

 • ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ  

 • ทดสอบการควบคุมภายในที่ส�าคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายได้จากการให้บริการ

 • ตรวจสอบรายละเอียดมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บกับเอกสารที่ใช้บันทึกระยะเวลาและ 

  ปริมาณงานที่ท�าเสร็จ อัตราค่าบริการและลักษณะงานที่ก�าหนดในสัญญาว่าจ้าง

 • ทดสอบการค�านวณจ�านวนเงินของรายละเอียดมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

 การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงาน

 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีเครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ จ�านวน 47.51 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม จ�านวน 136.41 ล้านบาท) 

ซ่ึงเป็นจ�านวนทีม่นียัส�าคญัในงบการเงนิรวม และเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หลักทีใ่ช้ในงานให้บริการ

แก่ลูกค้า  เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน่วยงานการให้บริการตามที่ตั้งของลูกค้าเป็นจ�านวนมาก และงานให้

บริการต้องน�าสินทรัพย์ดังกล่าวไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามที่ลูกค้าก�าหนด ดังนั้นสินทรัพย์ดังกล่าวจึงอาจเกิด

การสญูหายได้ง่าย ข้าพเจ้าจงึพจิารณาความมอียูจ่รงิของเครือ่งมอืและอปุกรณ์หน่วยงานเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจ

สอบ

 ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์โดย

 • ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์

 • ตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ 

  แต่ละหน่วยงาน

 • ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงาน ณ วันสิ้นงวด กับทะเบียนคุมเครื่องมือ 

  และอุปกรณ์

 ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่ม

บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปี

นั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่คลอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า

ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอืการ

อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเ 

หมาะสมและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินการต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท

หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่สอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษัท

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
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บญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอาจ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อ

เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 u ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ 

ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกดิจากการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการบนัทกึรายการหรอืแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน

 

 u ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสิทธผิลของการควบคมุภายใน

ของกลุ่มบริษัท

 u ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร

 u สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่

อาจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนัียส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอื

ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า

โดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็

ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการ

ด�าเนินงานต่อเนื่อง

 

 u ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวม

ถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีท่�าให้มกีารน�าเสนอ

ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 u รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ

หรอืของกิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุ่มบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความ

เห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญใน

ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่อง

อืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามีเหตผุลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่

ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรือ่งท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัมากทีส่ดุในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกับเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด  (มหำชน) บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด  (มหำชน) 
เลขที่ 21/3 ถนนบ้ำนพลง ต�ำบลมำบตำพุด 

อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสำร 0-3869-2028




