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ส่วนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

 
ชื่อบริษัท บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด  (มหาชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED  
ทุนจดทะเบียน 99  ล้านบาท ทุนช าระแล้ว 95.09 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) และ  
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่  เลขท่ี 21/3 ถนนบ้านพลง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 
โทรสาร  0-3869-2028 

ที่ต้ังส านักสาขา เลขท่ี 1/37 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 6 
โทรสาร  0-3829-7305 

เลขทะเบียนบริษัท 0107550000220 
เว็บไซต์ www.qualitechplc.com 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 

 
           นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีส านักงานย่อยอีก 4 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้

1. เลขท่ี 302/4 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เลขท่ี 125/5 หมู่ที่ 9 ถนนบายพาสแหลมฉบัง ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

3. เลขท่ี 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

4. เลขท่ี 188/122 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

http://www.qualitechplc.com/
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1.  ความเสี่ยงในการเรียกช าระเงินจากผู้รับเหมา 

 ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO 
โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 50% ซึ่งไม่มีปัญหาการช าระเงิน อาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบ
หรือระบบของเอกสารบ้าง ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า 
40%  ซึ่งปกติโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกล่ันน้ ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่
หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ด าเนินโครงการ  โดยบริษัทควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ  บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้หรือได้รับช าระจากเจ้าของโครงการล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้   
 บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนี้ในอนาคตไว้โดยการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการที่จะ
ด าเนินการ  รวมทั้งพิจารณาประวัติการช าระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส  หากมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดช าระหน้ี บริษัทอาจขอให้ผู้รับเหมาจัดท าหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจาก
ผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง  หรือบริษัทฯ อาจงดการให้บริการชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เก่าได้รับการช าระ หรือ
ด าเนินการวิธีอื่นๆแล้วแต่ความเหมาะสม    
 

2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นงานให้บริการที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในงานตรวจสอบและงานวิศวกรรม

บริการ จึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นย า เนื่องจากว่า หาก
มีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหรือมี
บุคลากรที่มีความสามารถที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้   

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดแผนให้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน  ท าการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย และหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น บริษัท
ฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากรท่ีเข้าใหม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปได้อย่างสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอส าหรับการให้บริการ  และมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  มีการประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงาน  ให้ทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวข้อง  และอื่นๆ  บริษัทฯ คาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษา
บุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้ 
 
 
 

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐาน

หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส าหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์
หรือจุดบกพร่องของชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานท่ีตรวจสอบนั้นยังอยู่
ในสภาพที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเส่ียงต่อภาระในการรับประกันต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ส าหรับการให้บริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใช้
งานของชิ้นงานท่ีตรวจสอบโดยการอ้างอิงจากผลการทดสอบโดยไม่ท าลาย  ท าให้เกิดความเส่ียงในกรณีท่ีชิ้นงานท่ีบริษัทฯ ให้
การรับรองเกิดความเสียหายโดยมีหลักฐานว่าบริษัทฯ มีการประเมินผลผิดพลาด  ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบส าหรับ
ความเสียหายดังกล่าว 

บริษัทฯ ได้จัดท าประกันภัยบุคคลที่ 3 ส าหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ การ
ให้บริการตรวจสอบและการรับรองแต่ละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด าเนินการด้วยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายอย่างสม่ าเสมอในด้าน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจาก
ลูกค้าแต่อย่างใด   ท าให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเส่ียงจากการรับรองผลงานดังกล่าว เป็นความเส่ียงที่สามารถควบคุม
ได้   

   

4.  ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม 
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งรวมถึงการเปิดเสรีการให้บริการทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท

ข้ามชาติเข้ามาน าเสนอบริการตรวจสอบโดยไม่ท าลายให้กับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทข้ามชาติ
เหล่านี้ จะให้บริการทางด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทสัญชาติไทย 
ผู้บริหารมีความเห็นว่าการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติจะให้ประโยชน์ในแง่ของการท าให้เทคโนโลยี Advanced NDT เป็นท่ีรู้จัก
และใช้งานแพร่หลายมากกว่าปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้าน Advanced NDT เพือ่ให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวจากพันธมิตร 
เพื่อการเตรียมตัวส าหรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

3.1 พัฒนาการที่ส าคัญของบรษิัท 
ปี 2534 

 เริ่มก่อตัง้บริษัทเมื่อวันท่ี 11 กมุภาพันธ์ 2534  ทุนจดทะเบยีน 2 ล้านบาท ตั้งส านักงานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังกา๊ซหงุต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
ถังขนส่งกา๊ซ  ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)  

ปี 2535 

 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบทอ่ขนส่งน้ ามัน จากบรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
1. โครงการ Fuel Pipeline Transportation / FPT Project ท่อขนาด 14” ความยาว 76 ก.ม. จากโรง

กลั่นน้ ามันบางจากถงึบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอน
เมือง 

2. โครงการ Thai Petroleum Pipeline / THAPP Project ท่อขนาด 18” ความยาว 86 ก.ม. จากคลัง
น้ ามันอ าเภอล าลูกกา ถึงคลังน้ ามันจังหวัดสระบุรี 

ปี 2536 

 ผู้บริหารบริษัทฯ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดัการและนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการ
ผู้จัดการ ได้รับใบรับรองจาก The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) เป็น
ผู้ช านาญการดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย ระดับ 3 (Level III) 

ปี 2537 

 ผู้บริหารได้พิจารณาถึงลักษณะงาน ลูกค้าทัว่ไปและลูกค้าหลักที่เป็นพันธมิตร ว่าส่วนใหญม่ีสถาน
ประกอบการในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ มาจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคยีง จึงจัดตัง้ส านกังานย่อยที่อ าเภอบ้านบงึ จังหวัดชลบุรี 
และย้ายพนักงานส่วนหนึ่งมาประจ าการ  

ปี 2538 

 จัดตัง้ส านักงานย่อยที่อ าเภอมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ในเขตนคิมอุตสาหกรรม    
มาบตาพุด 

 รับงานจากบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซ จังหวัดระยอง 
ปี 2542 

 บริษัทรับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบรษิัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ก่อสร้างโดยบริษัท Saipem Asia Sdn Bhd. 

ปี 2543 

 รับงานของบรษิัท  ยูโนแคล  (ไทยแลนด์)  จ ากดั  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจ
และผลิต จ ากัด) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอปุกรณ์ท่ีติดตัง้บนแท่งขดุเจาะ (Platform) 
ในอ่าวไทย 
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ปี 2544 

 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานท่ีเพิม่ขึ้น บริษัทฯ จึง
ตัดสินใจย้ายส านักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตั้งที่อ าเภอบ้านบงึ โดยสร้างอาคารส านกังานขยายจาก
ส านักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบรเิวณใกล้เคียงและมพีื้นที่เพียงพอต่อการท างานของพนักงาน 
(ปัจจุบันเป็นส านักงานสาขา) 

 ได้รับใบอนุญาตเลขที่  0031/44  จากสภาวศิวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุประเภท
นิติบุคคล 

ปี 2545 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกจิการและให้เป็นไปตามข้อบงัคับของกรมโยธาธิการ 
ที่ก าหนดให้บริษัทที่ให้บรกิารทดสอบ ตรวจสอบถงับรรจุกา๊ซ LPG ประเภทท่ี 1 ต้องมีทุนจดทะเบยีนไม่
น้อยกวา่ 20 ล้านบาท   

ปี 2547 

 งานบริการในจงัหวดัระยองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสร้างส านักงานสาขาที่อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบทอ่ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซทรานส์ไทย-มาเลเชีย (Trans-Thailand-Malaysia Pipeline and Gas Separation Plant Project) 
ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd.   

ปี 2548 

 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ  ของบริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)  โครงการท่อส่ง
ก๊าซเส้นท่ีสาม  (Third Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia Pacific 
(Thailand) Co., Ltd. 

 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบทอ่ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพิม่ในโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ก่อสร้างโดยบริษัท Nacap Asia 
Pacific (Thailand) Co., Ltd. 

 รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบทอ่ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โครงการวังน้อย-
แก่งคอย ก่อสร้างโดย CPP-TRC Joint Venture. 

 รับงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและ
อุปกรณ์ในโรงกล่ันน้ ามันเอสโซ่ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ปี 2549 

 ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้ง 

ปี 2550 

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

 ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2550 
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 ลงนามในข้อตกลงความรว่มมอืทางธุรกจิ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn 
Bhd. (PAC) ในการให้บริการดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลายทีใ่ชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ด้วย
วิธี Acoustic Emission 

 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 ส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai 
Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกล้า เป็นรายแรก
ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 

ปี 2551 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท 

 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจดัการภายใน ISO 9001:2000 จากบรษิัท บูโร เวอริทัส (Bureau 
Veritas Certification) ซึ่งเปน็บริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองด้านการตรวจสอบและตรวจ
ประเมินตามข้อก าหนดและมาตรฐานตา่งๆ จากสถาบันชั้นน าทัง้ในและตา่งประเทศทัว่โลก เมื่อวันท่ี 31 
มกราคม 2551 

ปี 2552 

 บริษัทได้น าหุ้นสามัญเขา้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 

 ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหเ้ป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมดา้นหม้อน้ าหรือหม้อตม้ที่ใช้
ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

ปี 2553 

 ในเดือนกันยายน บริษัทไดเ้ริ่มท าการก่อสร้าง อาคารส านักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ส านักงานระยอง เพื่อรองรับ
การขยายตวัในการให้บริการลูกค้าในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมการทดสอบและตรวจสอบทางวศิวกรรม ส าหรับพนักงานและบุคคลภายนอก  

 ปรับโครงสร้างองค์กร โดยเพิม่หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกจิและคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และพัฒนาธุรกจิและคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

ปี 2554 

  ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัทคือ 

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

ปี 2555 

   รับงานทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของบรษิทั ปตท.จ ากัด (มหาชน) โครงการท่อส่ง
ก๊าซเส้นท่ีส่ี (Fourth Transmission Pipeline Project) ก่อสร้างโดย บริษัท Punj Lloyd Limited 
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3.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ  
บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลักในการให้บรกิารทางวศิวกรรมอิสระ (Third party engineering 

service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอสิระให้กับองคก์รต่างๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีลูกค้าต้องการ การให้บรกิารทางวศิวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธกีารค้นหารอยบกพร่องหรือ
ความผิดปกตขิองชิ้นงาน โดยที่ไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายขึ้นกับชิน้งานน้ันๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการท่ีต่อเนือ่งหรือต่อยอดจาก
การทดสอบโดยไม่ท าลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทตา่งๆ รวมถงึการทดสอบโดยไม่ท าลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และ
ประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมกีารให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานน้ันๆมี
สภาพเหมาะสมส าหรับการใชง้านหรือไม่ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถงึการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย
ส าหรับถังบรรจุกา๊ซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อน้ า และแทงคต์ิดตรงึ เป็นต้น  

 
บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม

พลังงาน เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกล่ันน้ ามัน  โรงงานปิโตรเคม ี  โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุกา๊ซ โรงงานผลิตและตดิตัง้อุปกรณ์
เครื่องจักร  รวมทั้งผู้ใช้ถงั เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  เช่น หม้อน้ า  เครน ถัง LPG 
ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถงัรับแรงดันสูง เป็นต้น 

ทั้งนี้ ลูกค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มีความ
แตกตา่งกันคือ ลูกคา้ที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย ประมาณร้อยละ 90 จดัอยูใ่นกลุ่มผู้รับเหมาโครงการ  ซึง่บริษัทฯ จะ
ให้บริการรับเหมาช่วงส าหรับงาน NDT อีกทอดหน่ึง ส่วนบรกิารตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุ่มลูกค้าหลักประมาณร้อยละ 
70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย   
 
3.3 โครงสร้างรายได ้

                                                                                                                                     หน่วย: ล้านบาท 
ลักษณะงาน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 135.68 48.67 177.94 49.78 221.66 54.60 

การตรวจสอบและรับรอง 141.28 50.68 175.19 49.02 180.28 44.41 

รายได้อื่นๆ 1.82 0.65 4.29 1.20 4.04 0.99 

รวมรายได้ 278.78 100.00 357.42 100.00 405.97 100.00 
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4.  การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภัณฑ์ 
 
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม  (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการตรวจสอบ
คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆจะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต จน
ส่งผลให้กระบวนการต้องหยุดชะงัก การให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test) และการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซและระบบท่อ LPG และ NGV 

4.1.1 ประเภทการให้บริการ 
(1)  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test: NDT) 
การทดสอบโดยไม่ท าลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน รอยเชื่อมของชิ้นงาน  โดยท่ี

ไม่ต้องท าลายชิ้นงานเพื่อการทดสอบ ไม่ท าให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ  กล่าวคือเป็นการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง ความร้อน รังสี คลื่นเสียง ไฟฟ้า หรือแม่เหล็กของวัสดุ  ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผิดปกติของ
โครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องท่ีมีอยู่  การวัดคุณสมบัติเหล่าน้ีจะสามารถประเมินความผิดปกติของโครงสร้างภายในหรือรอย
บกพร่องท่ีมีอยู่ได้โดยไม่ท าให้วัสดุเกิดความเสียหาย   การทดสอบโดยไม่ท าลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
โดยเฉพาะชิ้นงานท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตามสั่ง  นอกจากน้ียังใช้ในการตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้าง
ท่ัวไป ท้ังก่อนการใช้งาน (Pre-Service) ระหว่างการใช้งาน (On service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อ
ประเมินอายุการใช้งาน   
 ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 ชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหายใดๆ  หลังการทดสอบแล้วสามารถน าชิ้นงานกลับมาใช้ได้ตามปกติ 

 ตรวจสอบในขณะใช้งานได้ 

 การตรวจสอบชิ้นงานตามระยะเวลาการใช้งาน  จะท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพชิ้นงานหลังผ่านการใช้งานแล้ว 

 อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  สามารถออกงานภาคสนามได้ 

 สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ท าลายตรวจสอบงานเชื่อมแบบต่างๆ  และ
เลือกใช้วิธีการเชื่อมที่ได้คุณภาพมาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งาน เป็นต้น 

 ช่วยลดต้นทุนการผลิต  เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
การทดสอบโดยไม่ท าลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1)  การทดสอบโดยไม่ท าลายแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เช่นการทดสอบโดยการใช้รังสี และอนุภาคแม่เหล็ก เป็นต้น 

ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมายาวนาน ยังคงได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบัน  
2) การทดสอบโดยไม่ท าลายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบท่ีใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ี

มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น  มีข้อดีคือใช้บุคลากรน้อย  ระยะเวลาในการทดสอบน้อยกว่า  รวดเร็วกว่า  
นอกจากน้ียังสามารถให้ผลท่ีชัดเจนและครอบคลุมกว่า  และในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ธุรกิจต้องมี
การปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มากยิ่งขึ้นเน่ืองจากสามารถใช้ในการทดสอบท่ีซับซ้อนและมีข้อจ ากัดในแบบท่ีการ
ทดสอบแบบดั้งเดิมไม่สามารถท าได้ เช่น การตรวจสอบท่อส่งก๊าซท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ เป็นต้น 

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายแบบดั้งเดิมและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  โดย
ในปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมทั้งหมด  คือ 
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ประเภทของการทดสอบ ช้ินงานท่ีทดสอบ 
Conventional NDT 
Radiographic Test: การทดสอบดว้ยรังสี  
เป็นการตรวจหารอยต าหนภิายในวสัดุ โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีและใชแ้ผน่ฟิล์ม
บันทึกข้อมูล  เหมาะส าหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยู่ลึกเข้าไปตามแนวรังสี 

 
การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่นในโรงกลั่นน้ ามัน โรงงาน 
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น  รวมทั้งการตรวจสอบความ
บาง (Thinning) และการสึกกร่อน 

Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก  
เป็นการวัดรอยบกพร่องบริเวณผิววัสดโุดยการใช้การเหนี่ยวน าจากสนามแม่เหล็กจาก
ไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ 

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่นในโรงกลั่นน้ ามัน โรงงาน 
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   

Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม  
เป็นการใช้การฉีดสีลงบนพื้นผิววัสดแุละท าความสะอาดสีบนผิววสัดุเพื่อตรวจสอบดู
รอยแตกของผิววัสดุด้วยตาเปล่า หรือภายใต้แสง Black Light 

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่นในโรงกลั่นน้ ามัน โรงงาน 
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   

Ultrasonic Test: การทดสอบดว้ยคลืน่เสียงความถี่สูง   
เป็นการตรวจสอบโดยการใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความหนาและค้นหาจุดบกพร่องที่
เกิดขึ้นในเนื้อวัสด ุ

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่นในโรงกลั่นน้ ามัน โรงงาน 
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น และงานวดัความหนาทุก
ชนดิ 

Hardness Test: การทดสอบความแขง็   
เป็นการทดสอบความแข็งของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร ซ่ึงมีประโยชน์
ในการน ามาออกแบบภาชนะรบัแรงดนัต่างๆ 

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่นในโรงกลั่นน้ ามัน โรงงาน 
ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   

Positive Material Identification Test:การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   
เป็นการตรวจสอบเพ่ือบอกชนิดส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุซึ่งมีความจ าเป็นของ
โลหะในงานอุตสาหกรรม 

ตรวจวิเคราะหส์่วนผสมของโลหะ 

Vacuum Test: การทดสอบด้วยวธิีสญุญากาศ   
เป็นการตรวจสอบรอยรั่วของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคความแตกตา่งของความดัน
ภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ ์

ตรวจสอบรอยรั่วตามแนวเช่ือม และบริเวณของพ้ืนถัง
บรรจุน้ ามัน หรือชิ้นงานที่เข้าถึงได้เพียงด้านเดียว 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรั่วในวสัดุเคลือบผวิ   
เป็นการตรวจสอบเพ่ือหารอยที่เคลือบไม่เรียบร้อยซึ่งจะท าให้ความช้ืนหรือน ้าซึมผ่าน
ได้ 

ตรวจความสมบูรณข์องการเคลือบวสัดุที่ไม่เป็นตัวน าที่
เคลือบบนวสัดุโลหะที่เป็นตวัน าไฟฟ้า  

Advanced NDT 
Acoustic Emission Test:การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอะคูสติก   
เป็นการตรวจสอบหารอยร่ัวหรือการเป็นสนิมของอุปกรณ์  

 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ แนวเชื่อมในถัง (Aboveground 
storage tank, Pressure Vessel) และตรวจหารอยรั่ว
ของวาวล ์

Eddy Current:การตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน   
เป็นการตรวจคัดแยกความสมบูรณ์ของท่อสเตนเลส และอ่ืนๆที่ไม่ใช่เหล็กคาร์บอน 

ภาชนะผลดัความร้อน (Heat exchanger) และ 
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

Remote Field Eddy Current: 
เป็นการตรวจคัดแยกความสมบูรณ์ของท่อเหล็กคาร์บอน 

ภาชนะผลดัความร้อน (Heat exchanger) และ 
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

Magnetic Flux Leakage: 
เป็นการตรวจคัดแยกความสมบูรณ์ของท่อเหล็กคาร์บอนที่มีครีบระบายความร้อน 

ภาชนะผลดัความร้อน (Heat exchanger) และ 
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

Internal Rotating Immersion System: 
เป็นการตรวจวัดความสมบูรณข์องท่อขนาดเล็กที่ท าจากโลหะต่างๆจากภายใน 

ภาชนะผลดัความร้อน (Heat exchanger) และ 
condenser ทีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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บริษัทฯให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายชิ้นงานต่างๆตามท่ีลูกค้าก าหนด โดย NDT ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบความสมบูรณ์ของการ
ติดตั้งหรือการเชื่อมวัสดุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น 
การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะน้ ามัน โรงงานไฟฟ้า เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาท่ีต้องการให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพของงานแต่ละงาน   และมีลูกค้า
บางส่วนท่ีเป็นเจ้าของโครงการโดยตรงที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา จัดท าสัญญาระยะยาว  

บริษัทฯมีการจัดท าประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายส าหรับการให้บริการของพนักงาน  คุณภาพมาตรฐานการ
ตรวจสอบ  ความรวดเร็วในการให้บริการ  ความปลอดภัย ฯลฯ และน าข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับการติดต่องานจากลูกค้ารายใหม่ๆอยู่เสมอ  

การทดสอบแบบไม่ท าลายน้ีจะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ เช่น 
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส าหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์หรือบกพร่องของชิ้นงานตามผล
การตรวจสอบจริงท่ีเกิดขึ้น  แต่มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิ้นงานท่ีตรวจสอบน้ันยังอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งาน
หรือไม่   

 

มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
การทดสอบโดยไม่ท าลายน้ันมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดคือการป้องกันมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆเกิดความเสียหาย

อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสาหกรรมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีความเสี่ยงในการ
ท างานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็น
ต้น  ดังน้ันเพื่อความน่าเชื่อถือในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ท าลายจึงถูกควบคุมโดยมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมหรือองค์กร
ระดับประเทศต่างๆ  ซึ่งแต่ละสมาคมจะก าหนดวิธีการตรวจสอบโดยไม่ท าลายแต่ละประเภทขึ้นมาเป็นมาตรฐานของตนเอง  ตัวอย่าง
องค์กรหรือสถาบันวิชาชีพส าคัญในต่างประเทศท่ีมีการก าหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลายมีดังต่อไปน้ี 

 American Society of Nondestructive Testing (ASNT) 

 American Petroleum Institute (API) 

 Certified Welding Inspector (CWI) 

 American Welding Society (AWS) 

 Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) 

 Certified Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP) 
นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแล้ว  สมาคมเหล่าน้ียังมีการก าหนดระดับทักษะของบุ คลากรผู้ตรวจสอบ  โดย

บุคลากรจะต้องได้รับการอบรม  ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขั้นท่ีก าหนดไว้จึงจะสามารถท าการ
ทดสอบตามมาตรฐานได้ เช่นบุคลากรท่ีผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมีท้ังหมด 3 ระดับ บุคลากรท่ี
ผ่านการทดสอบในระดับท่ี 1 จะสามารถท าการทดสอบและบันทึกผลได้ตามวิธีการท่ีก าหนด ส าหรับระดับท่ี 2 บุคลากรมีอ านาจในการ
ตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ส่วนบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบในระดับท่ี 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จะมีอ านาจใน
การเลือกวิธีการทดสอบ สามารถจัดการฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรองให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ 
 บริษัทฯมีจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการรับรองท้ังหมด 209 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการรับรองระดับ 1 จ านวน 23 คน ระดับ 2 
จ านวน 182 คน และระดับ 3 จ านวน 4 คน (เป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน) บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรต่อเน่ืองเพื่อรองรับการ
หมุนเวียนของพนักงานและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการรับรองมี
จ านวนพอเพียงและมีการหมุนเวียนอย่างสมดุล   
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(2)  การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification) 
การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ท าลาย  ซึ่งท า

โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ  รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในการตรวจสอบชิ้นงาน  และประมวลผลการทดสอบพร้อมทั้งออก
รายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน  ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานน้ันๆมีสภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่  การ
ตรวจสอบสามารถท าได้ท้ังการตรวจสอบรับรองชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน โดยด าเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ท่ีโรงงานผู้ผลิต หรือใน
ระหว่างการติดตั้ง ณ สถานท่ีใช้งาน รวมทั้งด าเนินงานภายหลังการใช้งาน เช่นการตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจ าปีส าหรับถังบรรจุ
ก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทั้งระบบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service) เป็นต้น ลูกค้าหลักส าหรับบริการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลูกค้าท่ีต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG NGV ถังบรรจุน้ ามัน ถังบรรจุสารเคมี 
เป็นต้น) หม้อไอน้ า ภาชนะความดันประเภทต่างๆ และอื่นๆ 

2.  ลูกค้าท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี แท่นขุด
เจาะน้ ามัน ท่ีต้องการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโรงงานตามมาตรฐานการผลิตและการซ่อมบ ารุง 

การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีข้อดีท่ีส าคัญคือมีความแน่นอนของรายได้สูง  ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบ
ประจ าปีอย่างต่อเน่ืองโดยจัดท าเป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด เป็นต้น นอกจากน้ีธุรกิจน้ียังมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตสูง  สาเหตุหลักจาก
การขยายตัวของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของถังบรรจุ ท้ังถังติดตรึงและถังท่ีใ ช้ในการ
ขนส่ง และอื่นๆตามที่กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯมีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปน้ี 

 ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ท่ีใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว คลอรีน
เหลว เป็นต้น 

 ถังก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank)  เพื่อจัดท าประวัติ และรับรองคุณภาพ
แท็งก์ขนส่งตามข้อก าหนดของส านักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ ามัน 

 หม้อไอน้ าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ าแบบท่อน้ า (Water Tube Boiler) 

 ปั้นจั่นแบบเคลื่อนท่ีและแบบติดตั้งกับท่ี (Crane and Lifting Equipment)  

 การตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Welding / Welder Qualification Test) 

 ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีการให้บริการเฉพาะดังต่อไปน้ี 
o ทดสอบครบวาระ (ณ คลังก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานีท่ีใช้ก๊าซ เช่น โรงแรม โรงง าน สถานี

บริการ ปั้มก๊าซ และทดสอบรถขนส่งก๊าซทางบก) 
o ทดสอบจัดท าประวัติถังท่ีมีประวัติเดิมแต่ขาดอายุการใช้งาน 
o ทดสอบเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  
o ทดสอบต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ 
o ทดสอบเพื่อการโอนใบอนุญาต  เปลี่ยนตัวแทนค้าต่าง  แก้ไขระบบท่อ 
o ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
o ทดสอบถังก๊าซหุงต้ม (Cylinder) 
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o งานจัดท าแบบก่อสร้าง  แบบติดตั้ง  รายการค านวณ  เอกสารอื่นๆ  รวมท้ังบริการติดต่อประสานงานและให้
ค าปรึกษายื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตราย ดังนั้นบริษัทฯจึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากท่ีสุด 

ท้ังน้ีนอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว  บริษัทฯยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีมีความส าคัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปลี่ยนแปลง ความเสียหายและการเสื่อมสภาพท่ีเกิดขึ้นกับชิ้นงาน  
และน ามาประมวลผล ตัวอย่างเช่น ประมวลผลให้ลูกค้าทราบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ชิ้นงานท่ีตรวจสอบมีความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่าหากชิ้นงานมีการเสื่อมสภาพในอัตราเดิม  ชิ้นงานน้ันๆจะสามารถใช้งานอย่าง
ปลอดภัยได้อีกนานเท่าใด  ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับลูกค้า เช่น ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญในการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น  สามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากน้ีในบางกรณีลูกค้า
สามารถใช้ผลการตรวจสอบเป็นเครื่องยืนยันส าหรับการขอลดเบี้ยประกันภัยได้อีกด้วย 

นอกจากน้ีบริษัทฯยังมีการให้บริการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆด้วยหลักการ Risk Based 
Inspection (RBI) เพื่อก าหนดความถี่ วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะท าให้การ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการลดความถี่การตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมีความเสี่ยงต่ า และลดภาระเบี้ย
ประกันภัยของโรงงานท่ีน าวิธีการน้ีมาใช้ 
 
 การจัดท าประกันภัยส าหรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน 

บริษัทมีการจัดท าประกันภัยบุคคลท่ีสามกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมท้ังหมด 30 ล้านบาท เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนอกจากน้ียังมีการจัดท าประกันภัยเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าบางรายท่ี
มีการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง (Offshore) โดยเป็นการประกันภัยแบบ Workman Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพาะท่ีอาจ
เกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา บริษัทยังไม่เ คยมีกรณีเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งน าไปสู่การเรียกร้องเงินประกันแต่อย่างใด 
  
 ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิ้นงานโดยใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ท าลาย  
และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน  ดังน้ันใบรับรองท่ีเกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนเช่นกัน คือใบรับรอง
ส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย และใบรับรองส าหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งถือเป็นงานควบคุมทางด้านวิศวกรรม  ดังนั้น
บุคลากรท่ีสามารถออกใบรับรองคุณภาพของชิ้นงานได้น้ันต้องเป็นบุคลากรท่ีขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรส าหรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป  โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับคือ 

 ภาคีวิศวกรพิเศษ 

 ภาคีวิศวกร 

 สามัญวิศวกร 

 วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด) 
ท้ังนี้ขอบเขตของงานท่ีแต่ละระดับสามารถท าได้แตกต่างกันออกไป ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.  2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงร่างโดยสภาวิศวกร) เช่น ภาคีวิศวกร สามารถท างานออกแบบและค านวณ ส่วนสามัญวิศวกร สามารถควบคุมและ
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ตรวจสอบงานติดตั้ง และวุฒิวิศวกรสามารถท างานวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามขอบเขตการท างานของวิศวกรควบคุมแต่ละ
ระดับในรายละเอียดก็จะแตกต่างกันตามสาขาวิศวกรรม 

นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทท่ีให้บริการตรวจสอบและรับรองก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
การตรวจสอบท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่นการตรวจสอบถังก๊าซแอลพีจี เป็นต้น  ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนในการฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประก าศนียบัตรให้กับ
บุคลากร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย   

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการรับรองท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพรวม 56 คน ซึ่ง
ยังอยู่ในระดับท่ีเพียงพอกับการด าเนินงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรในส่วนน้ีอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับ
บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 

  ใบรับรองทีบ่ริษัทฯได้รับ 
 

หน่วยงานท่ีให้
การรับรอง 

ช่ือใบรับรอง / การข้ึนทะเบียน ขอบเขต วันท่ีได้รับการ
ข้ึนทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ ประเภทที่ 1 

ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ
หุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ ประเภทที่ 1 

23 ก.ค. 55 ถึง 
20 ส.ค. 58 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทที่ 1 

ใชใ้นงานการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ
และจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อกา๊ซและ
อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 

25 มี.ค.54 ถึง 
24 มี.ค. 57 

สภาวิศวกร 
 

ได้รับสิทธปิระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนติิบุคคล 

ใช้ในงานด้านวศิวกรรมควบคุม 1 ธ.ค. 55 ถึง 
30 พ.ย. 56 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ า 
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน า
ความร้อน 

ใช้ในงานตรวจสอบและรับรองหม้อน้ าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความรอ้น 

31 ธ.ค. 54 ถึง  
31 ธ.ค. 57 

ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ 

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี และ
เป็นใบอนุญาตครอบครองสารรังสี (Source) 

5 พ.ย. 55 ถึง  
4 พ.ย.56 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ซึ่งวัสดุต้นก าลังซ่ึงพ้นสภาพที่
เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี 

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี และ
เป็นใบอนุญาตครอบครอง  
Depleted Uranium 

5 พ.ย. 55 ถึง  
4 พ.ย.56 

 
บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนุญาตต่างๆให้มีความต่อเน่ืองท้ังหมด 3 หน่วยงาน คือ (1) ผู้ให้บริการ ซึ่งต้องน า

ใบอนุญาตติดตัวไปเพื่อน าเสนอต่อลูกค้า (2) ฝ่าย Safety มีหน้าท่ีควบคุมใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตามข้อก าหนด และ (3) 
ฝ่ายบุคคล ท่ีจะจัดเก็บต้นฉบับใบอนุญาตท้ังหมดและน ามาตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็นระยะเพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่อ
อาย ุซึ่งโดยปกติแล้วจะท าการต่ออายุก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุประมาณ 60 วัน 

บริษัทฯ ติดตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและผลกระทบท่ีอาจเกิดกับบริษัทอย่างต่อเน่ือง  พร้อมท้ังเตรียมการขึ้นทะเบียน
บุคลากรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อย่างครบวงจร  ปัจจุบันบริษัทฯ
สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนดได้ครบทุกประเภท 
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4.1.2 การใหก้ารอบรม 
การด าเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมน้ี  บุคลากรผู้มีความช านาญถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งส าหรับการด ารงอยู่และ

ความก้าวหน้าของธุรกิจ  บริษัทจ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้  ได้รับการรับรองส าหรับการทดสอบประเภทต่างๆให้ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความช านาญและแม่นย าในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เน่ืองจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินท้ังของบริษัทเองและของลูกค้าได้  ดังน้ันบริษัทจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้  จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมภายในขึ้น  มีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องการทดสอบประเภท
ต่างๆ  โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไม่ท าลายตามมาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับท่ี 1 และ 2 ได้ (ใบรับรอง
ออกโดยผู้ผ่านการทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3) ตัวอย่างหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย มีดังต่อไปน้ี 

 Radiographic Testing Level I & II 

 Magnetic Particle Testing Level I & II 

 Liquid Penetration Testing Level I & II 

 Ultrasonic Testing Level I & II 

 Visual Testing Level I & II 

 Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II 
นอกเหนือจากความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลายแล้ว  บริษัทยังมีการเปิดอบรมความรู้ท่ัวไปให้กับพนักงานเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  ความปลอดภัยในองค์กร  รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ  โดยหลักสูตรท่ัวไปท่ีเปิดอบรม อาทิเช่น 
หลักสูตรการปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการท างาน การปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ (Confined space) 
จริยธรรมองค์กร เป็นต้น   

นอกจากน้ี  บริษัทยังมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น 
 
4.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 

4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) เพิ่มให้กับบริการของบริษัท 
นอกเหนือจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายและบริการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว  บริษัทยังมี

นโยบายท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของตน  โดยการท าความเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าและตอบสนองให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบโดยไม่ท าลายด้วยรังสี การให้บริการตามมาตรฐานสากลคือการรายงานผลรอยบกพร่อง
ของวัตถุโดยมีฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหลักฐานประกอบ  แต่การให้บริการของบริษัทจะก้าวไปอีกขั้นคือการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว
ประมวลสิ่งที่ส าคัญให้ลูกค้าได้ทราบ เช่น รอยบกพร่องในการเชื่อมท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเกิดจากช่างเชื่อมคนใดบ้าง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์มี
การเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด คาดว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกนานเท่าไร เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้
ลูกค้าได้ทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  รวมถึงสามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงระบบได้อีกด้วย  ในปัจจุบันการให้บริการ
ในลักษณะน้ีได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัทฯมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล 
รวมทั้งศึกษาปรับปรุงการประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 
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การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง 
บริษัทมีการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายท่ีหลากหลาย ท้ังวิธีการแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) และวิธีท่ีใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ บริษัทและบุคลากรของบริษัทได้รับใบอนุญาต
ตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท   ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริการท่ีบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันสามารถครอบคลุมความต้องการท่ี
หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  และบริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายเพื่อน าเสนอการให้บริการ
ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้บริษัทมีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน Advanced NDT ให้มากขึ้นเพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของ
เทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้วิธีการแบบดั้งเดิม และสามารถให้บริการทดสอบท่ีหลากหลายย่ิงขึ้น โดยมี
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมีแผนท่ีจะลงทุนในอุปกรณ์ส าหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม   

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 
บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะขยายการให้บริการในต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในประเทศ

ไทยท่ีมีโครงการก่อสร้างในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง  ในอดีตท่ีผ่านมาบุคลากรของบริษัท ยังไม่เพียงพอ
ส าหรับการขยายบริการดังกล่าว  แต่ในปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมมากขึ้นและเริ่มมีการให้บริการ ส าหรับ
โครงการก่อสร้างเขื่อนในประเทศลาว และคาดว่าจะขยายบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต   

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม  ท าให้บริษัทสามารถประยุกต์ใช้การทดสอบโดย

ไม่ท าลาย ความรู้ทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ค าปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Engineering 
solution provider) และน าเสนอบริการท่ีเหมาะสมส าหรับลูกค้า โดยบริษัทจะท าการส ารวจระบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมท้ังความ
ต้องการของลูกค้า  และน าเสนอทางเลือกในการทดสอบท่ีครอบคลุมและคุ้มค่าท่ีสุดส าหรับลูกค้ารายดังกล่าว  รวมถึงให้ค าแนะน าทาง
วิศวกรรมในกรณีท่ีตรวจสอบพบความผิดปกติ  เพื่อให้ลูกค้าด าเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุด 

สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
สิ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายคือการให้ผลการทดสอบท่ีถูกต้องแม่นย าได้มาตรฐานและมีความ

ปลอดภัย  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทน าเสนอบริการในราคาท่ีแข่งขันได้  โดยมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัย
บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญประกอบกับการควบคุมท่ีเหมาะสม  รวมท้ังมีทีมงานเฉพาะกิจด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบหน้างานอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง 

4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯในปัจจุบันคือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เช่นผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ

น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง
และต้องการความปลอดภัยสูงมาก  หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายท่ีควบคุมไม่ได้อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียขนาด
ใหญ่ได้  โดยกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปน้ี 

(1)  เจ้าของโครงการ (Project Owners)  ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ โดยเป็นการตรวจสอบ
โรงงานประจ าปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย   

(2)  ผู้รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เช่นการสร้างโรงไฟฟ้า การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะ
ว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ด าเนินโครงการแทน โดยบริษัทจะเป็นหน่ึงในผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม 
อย่างไรก็ตามการจะได้รับงานเป็นผู้รับเหมาช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรอง  (Approved vender list) ของ
เจ้าของโครงการด้วย   

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองของบริษัทคืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง  โดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น รางรถไฟ 
อุโมงค์ อาคารสูง เป็นต้น ซึ่งต้องการการทดสอบโดยไม่ท าลายในการควบคุมคุณภาพ   แม้ในปัจจุบันรายได้จากการให้บริการใน
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อุตสาหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเมื่อเทียบกับรายได้อื่น  อย่างไรก็ตามผู้บริหารเชื่อว่ารายได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีสัดส่วนท่ี
เพิ่มขึ้นในอนาคต  เน่ืองจากปัจจุบันงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กเป็นท่ีนิยมใช้มากขึ้นแทนโครงสร้างคอนกรีต เน่ืองจากก่อสร้างได้
รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว 

4.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทางคือ 
(1)  การติดต่อลูกค้าโดยตรง  ส าหรับเจ้าของโครงการแล้วบริษัทจะใช้วิธีการติดต่อน าเสนอบริการโดยตรงเพื่อสร้างโอกาสใน

การให้บริการและการได้เป็นผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้า
มักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีการแนะน าต่อๆกัน ส าหรับในส่วนของผู้รับเหมาบริษัทใช้วิธีการติดต่อโดยตรงเพื่อสร้าง
ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ท่ีใช้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง 

(2)  การใช้ภาคราชการเป็นสื่อกลาง  การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการตรวจรับรองถังรับแรงดันสูง 
และถังแอลพีจี  จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งการขึ้น
ทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทด้วยเน่ืองจากหน่วยงานราชการจะช่วยแนะน าลูกค้าให้ติดต่อกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าว  
ซึ่งบริษัทก็ได้รับการแนะน าอย่างสม่ าเสมอ  
4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
 

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
การทดสอบโดยไม่ท าลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้งหรือใช้งานวัสดุหรือโครงสร้าง

ต่างๆ  สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายมีแนวโน้มเป็นไปตาม
การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีท่ีส าคัญโดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีพได้ถูกพัฒนาให้
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีไม่มีขีดจ ากัด  อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งความเสี่ยงท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว  ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงน้อยนิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง  ดังน้ันการควบคุมและ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ปัจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแล้วการทดสอบโดยไม่ท าลายมีความ
จ าเป็นแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน  การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งสิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจ าวัน เช่น สะพาน ลิฟท์โดยสาร เครื่องเล่นในสวนสนุก ก็ยังมีการทดสอบความปลอดภัยโดยอาศัยการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยการทดสอบโดยไม่ท าลายยังถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการควบคุม
คุณภาพโดยท่ัวไปการทดสอบโดยไม่ท าลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มท่ีนอกเหนือจากต้นทุนท่ีจ าเป็นในการผลิต  ดังนั้นธุรกิจท่ีใช้บริการ
ทดสอบโดยไม่ท าลายจึงเป็นธุรกิจท่ีต้องการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและ 
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะท่ีใช้โครงสร้างโลหะ เช่น ตึกสูง สะพาน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ต่างๆ เป็นต้น 
เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง   

ท้ังน้ี ผู้บริหารประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมีการพึ่งพิง
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงานเป็นส าคัญ  ซึ่งความเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรุปได้ดังภาพ 
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การส ารวจและผลิต 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊าซ 
NGV,LPG 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันต้น 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันกลาง 
และข้ันปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อื่นๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย 

น้ ามัน 
ส าเร็จรูป 

อ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
ส าหรับอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี
บริการก๊าซ 

น้ ามันดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คุณภาพของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อส่งน้ ามัน และอ่ืนๆ 

ทดสอบการก่อสร้างและตดิตั้งโรงงาน  
และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ น้ ามัน 
รวมทั้งสารเคมีอันตรายอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรักษา 

โรงกล่ันน้ ามัน 

ทดสอบการก่อสร้างและตดิตั้งแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

 
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหว่าง
การใช้งานส าหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น  
รวมทั้งขั้นกลางและปลายบางส่วน 
 

ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสากรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของไทย 
    ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี              NDT / Inspection & Certification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NDT / Inspection & Certification มีความจ าเป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพส าหรับการจัดหาพลังงานท้ังกระบวนการตั้งแต่
การส ารวจและผลิตจนกระท่ังถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน  ดังนั้น NDT / Inspection & Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโต
ตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ นอกจากน้ีภาครัฐได้เริ่มให้ความส าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการออก
กฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG และ NGV อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วน
ยังคงหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามกฎหมายเน่ืองจากไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น  ซึ่งหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะท าให้
การเติบโตของการให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างก้าวกระโดด   

ท้ังน้ี ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะและเป็นการให้บริการท่ี
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของคู่ค้าโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรับรองโรงงานและอุปกรณ์ท่ี
มีอยู่อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมท้ังการตรวจสอบตามกฎหมาย จึงท าให้ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีการใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อย 
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ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซ LPG :   
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานท่ีใช้ก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ ห้องบรรจุก๊าซ  ต้องขอรับใบอนุญาตและก าหนดให้มีการ

ตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุทุกปี 
- ถังบรรจุก๊าซหุงต้ม ซึ่งรวมถึงถังเก็บและจ่ายก๊าซทุกชนิดจะต้องท าการตรวจสอบทุก 5 ปี 6 ปี และ10 ปี (แล้วแต่ชนิดและ

ขนาดบรรจุ) 
- ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง ก าหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซ การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ทุก  5 ปี 
- ถังก๊าซ LPG ส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (เช่น รถฟอร์คลิฟ) ต้องท าการตรวจสอบทุกปี 
 
ก๊าซ NGV : 
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานท่ีใช้ก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ ห้องบรรจุก๊าซ  ต้องขอรับใบอนุญาตและก าหนดให้มีการ

ตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุทุกปี 
- สถานท่ีใช้ก๊าซ CNG รวมถึงโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งในการก่อสร้างใหม่และ

ทุกๆ 5 ปี 
นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีใช้งานและการขนส่งก๊าซธรรมชาติแล้ว ภาครัฐยังได้ให้

ความส าคัญกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนส่งสารเคมีอันตราย โดยก าหนดให้ถังบรรจุและขนส่งสารเคมี
อันตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 และ 6 ปี 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายบังคับใช้เพื่อความปลอดภัยของธุรกิจ  แต่หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่รวมถึงผู้ใช้ก๊าซ
รายย่อยยังไม่พร้อมท่ีจะด าเนินการตรวจสอบ  ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ
รับรองจะมีการขยายตัวมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอีกหลายเท่า 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของการผลิตพลังงานจากน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติ  โครงสร้างของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ  

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการน าก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ ามันมาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ 
หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่านกระบวนการกลั่น แยก ท าให้แตกตัว และแปรรูป 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เป็นการน าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ  

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย เป็นการน าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่างๆ  เช่นเม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห์ ซึ่งจะถูกน าไปให้ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น 

การทดสอบโดยไม่ท าลายและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและสารกัดกร่อน  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant 
shutdown inspection) ตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุงประจ าปี ดังน้ันการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
การเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่างดี  

การประกาศให้ท้องท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการปิโตรเคมี
เกิดการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมท้ังกระตุ้นให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษในโรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
บริษัทเน่ืองจากบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของท่อและวาวล์ต่างๆได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT 



 

ส่วนที่ 1 หน้า 19 

 ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
การด าเนินการของโรงไฟฟ้าแม้ความซับซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับการควบคุม

โดยการทดสอบโดยไม่ท าลายรวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงานติดตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ 
เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ า ต้องมีการตรวจสอบท่อล าเลียงน้ าจากเขื่อนมาสู่กังหัน  โรงไฟฟ้าถ่านหิน มีการตรวจสอบหม้อน้ า ท่อส่งไอน้ า  
โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น  ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบท่ีได้รับการรับรอง (Approved vender 
list) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ท าให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการเติบโตตามการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้า 

4.3.2 สภาพการแข่งขัน 
ส าหรับในประเทศไทยธุรกิจน้ีจัดว่ามีการแข่งขันท่ีไม่รุนแรง ผู้ประกอบการแต่ละรายมักจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง โดยปกติ

จะไม่มีการแย่งลูกค้ากันเว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้ให้บริการเนื่องจากความแตกต่างด้านคุณภาพการให้บริการ  ส าหรับคู่
แข่งขันจากต่างประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งลูกค้าที่ใช้
บริการส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติเช่นกัน  บริษัทข้ามชาติเหล่าน้ียังมีการให้บริการในวงจ ากัดเนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการท่ีสูงเมื่อ
เทียบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย  ในปัจจุบันบริษัทท่ีใช้การทดสอบแบบ Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี
แบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เน่ืองจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มีต้นทุนท่ีสูงกว่ามาก  ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของ
บริษัทต่างชาติจะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้กว้างขึ้น  ท าให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดีและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีน้ี และจะ
มีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต   

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ  แต่ใช้นโยบายการสร้างพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่ค้ากับ
บริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ท าการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆจากคู่ค้าเหล่าน้ีเพื่อ
พัฒนาการให้บริการของตนเอง เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคตเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้า
และวิศวกรรม โดยบริษัทมีโครงการใช้เงินเพิ่มทุนท่ีได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งน้ีเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส ากรับการ
ทดสอบแบบ Advanced NDT เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันในอนาคต 

ความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับธุรกิจ NDT อยู่ท่ีศักยภาพในการให้การทดสอบท่ีหลากหลายครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ และความรวดเร็ว
ในการให้บริการ จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาท าให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีข้อ ได้เปรียบหรือจุดเด่นใน
การแข่งขัน ดังต่อไปน้ี 

 เป็นหน่ึงในผู้น าตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมูลค่าตลาดรวม 

 มีบริการท่ีครบวงจร  โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  ซึ่งบริษัทมีบุคลากรในด้านน้ีมากกว่า
คู่แข่งรายอื่นๆ  และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ทุกประเภท 

 มีความแน่นอนของรายได้สูง  โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งมีฐานลูกค้าท่ีใช้
บริการอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 90 

 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ  โดยการน าผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 มีพันธมิตรทางการค้าท่ีแข็งแกร่ง  ลูกค้าหลักของบริษัท เช่น บริษัท ปตท.  จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นต้น  ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทท่ีมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก  ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าใหม่เกิดความไว้วางใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 
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 มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการท างาน โดยมีทีมงานความปลอดภัยท าหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  ช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของบริษัทมากย่ิงขึ้น 

 มีความพร้อมของทีมงาน  เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการส าหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ได้รับการรับรองด้านคุณภาพโดย ISO 9001: 2008 และ ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการส าหรับใน
การวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกล้า)  และมีโครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อ
เป็นการยืนยันคุณภาพในการให้บริการของบริษัท 

 ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังหมดจ านวน 3 ใบ โดยได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 
4.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ 

วัตถุดิบท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบโดยไม่ท าลาย  และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น  เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทน าเข้าจากต่างประเทศและบางส่วนสั่งซื้อกับ
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองจะสั่งซื้อกับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศแทบท้ังหมด  ท้ังน้ีตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือ
และวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่หลายราย  บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง 

การน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลล่าห์
สหรัฐอเมริกา บริษัทมิได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ  อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท  ส าหรับในอนาคตผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาท า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีท่ียอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
4.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การใช้งานวัสดุอันตรายท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย เช่น สารรังสี ได้รับการควบคุมจากส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ  โดยบริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บและใช้งานสารรังสีอย่างเข้มงวด สารรังสีท่ีเหลือจากการใช้งานจะถูกส่งคืนให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อก าหนดทางกฎหมาย  ส่วนวัสดุท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายประเภทอื่น เช่น ผง
แม่เหล็ก น้ ายาล้างฟิล์ม จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับก าจัดของเสียอุตสาหกรรมท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมาย  ท้ังน้ีบริษัท
ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  โดยจะจัดให้มีทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบการท างานของ
พนักงานท่ีหน้างานลูกค้าและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อดูแลป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังกับพนักงานและสิ่งแวดล้อม 
 

4.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

การประกอบธุรกิจของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวม 3 ฉบับ  

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 89 ของรายได้รวม โดยในส่วนของการให้บริการ
ทดสอบโดยไม่ท าลาย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายได้จากการทดสอบโดยไม่ท าลาย และส่วนของการให้บริการตรวจสอบ
และรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง  
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 
        - ไม่มี - 
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5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 
 

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย 
 

  5.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขท่ี ท่ีตั้ง เน้ือท่ี 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองท่ีดิน 

66114 และ 
66115 

อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

1 งาน  
66 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 1,932,000 เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานสาขา 

66116 อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

41 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 287,000 เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานสาขา 

110547 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 2,800,000 เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ ่

89857 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่  
18.6 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 4,000,000 เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ ่

89858 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 2,200,000 เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ ่

31034 และ 
31035 

อ.บ้านบึง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 7,500,000 เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานสาขา 

รวม 18,719,000 

 
5.1.2 สิทธิการเช่า 
บริษัทได้มีการเช่าพื้นท่ีส านักงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ  รายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

พื้นท่ีส านักงาน รายละเอียดของสัญญา 

หน่วยบริการของบริษทั  ตั้งอยู่เลขที่ 302/4 หมู่ 2  ต าบล
เขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
ส านักงานของบริษทั ตั้งอยู่เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 9 ถนน
บายพาสแหลมฉบัง ต าบลสุรศักดิ์  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
หน่วยบริการของบริษทั  ตั้งอยู่เลขที่ 188/122 ถนน
สุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 

ระยะเวลา : เร่ิมสัญญาเช่า 15 มิถุนายน 2550 และผู้เช่าแจ้ง
ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนยกเลิกสัญญา  

ค่าเช่า : 5,400  บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  : ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ เป็นภาระของผู้เช่า 
 
ระยะเวลา       :   1 กรกฎาคม 2553 – 1 กรกฎาคม 2555 
ค่าเช่า             :   12,000 บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  :   ค่าสาธารณปูโภคและอ่ืนๆ เป็นภาระของผู้เช่า   
  
ระยะเวลา       :   25 เมษายน 2552 – 24 เมษายน 2555 
ค่าเช่า             :   4,000 บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  :   ค่าสาธารณปูโภคและอ่ืนๆ เป็นภาระของผู้เช่า   
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พื้นท่ีส านักงาน รายละเอียดของสัญญา 

ส านักงานของบริษทั ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลา       :   1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2557 
ค่าเช่า             :   8,500 บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  :   ค่าสาธารณปูโภครวมอยู่ในค่าเช่า  

 
5.1.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น 

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 28,769,649 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ เป็นเจ้าของ 36,095,926 
เครื่องใช้ส านักงาน เป็นเจ้าของ 2,646,089 
เครื่องตกแต่งติดตั้งส านักงาน เป็นเจ้าของ 3,073,010 
งานระบบสาธารณปูโภค เป็นเจ้าของ 4 
ยานพาหนะ เป็นผู้เช่า (สัญญาเช่าทางการเงิน) และ 

เป็นเจ้าของ 
17,384,517 

รวม 87,969,195 
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6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  

บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด (“นาแคป”) (จ าเลย) เกี่ยวกับ
มูลหน้ีท่ีนาแคปค้างช าระกับบริษัทเป็นจ านวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอดลูกหน้ีคงค้างรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 0.89 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแล้วท้ังจ านวน มูลหน้ีจ านวนดังกล่าว
เป็นมูลหน้ีจากนาแคปโดยตรงจ านวน 12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (“โอพีไอ”) จ านวน 5.16 
ล้านบาท ซึ่งท้ังสองเป็นผู้รับเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยนาแคปเป็น
ผู้รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหน่ึง บริษัทรับงานตรวจสอบท่อก๊าซร่วมกับโอพีไอโดย
มีเง่ือนไขว่าโอพีไอจะจ่ายช าระเงินให้กับบริษัทหลังจากท่ีได้รับช าระจากนาแคปแล้ว ดังน้ันนาแคปจึงเป็นผู้รับผิดชอบในมูลหน้ี
ท้ังหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหน้ีของนาแคปมาให้กับบริษัทเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2551) 

นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างส าหรับ
อุตสาหกรรมพลังงานและมีเครือข่ายท่ัวโลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการวางท่อส่งก๊าซให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดย
บริษัทรับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อส่งก๊าซ
ส่วนต่อเส้นท่ีสามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง  และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์ไทยมาเลเซีย 
(รับงานร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่าโครงการรวมท้ังสิ้น 89 ล้านบาท 

โครงการเริ่มต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายช าระเงินอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน จนกระท่ังไตรมาสท่ี 2 ของปี 2549 ท่ีเริ่มมี
การค้างช าระ ซึ่งบริษัทใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมท้ังจัดท าหนังสือถึงผู้บริหาร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการช าระหน้ีของนา
แคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหน้ีส าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 
โดยตกลงจะช าระหน้ี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างน้ันนาแคปมีการช าระหน้ีบางส่วน จนกระท่ังบริษัทด าเนินงานตาม
สัญญาเสร็จสมบูรณใ์นไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทมีการสรุปงานให้นาแคปตามสัญญาแต่ยังมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อ
ก๊าซท่ีทดสอบด้วยรังสีส าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหลักฐานส าคัญในการตรวจสอบท่ีนาแคป
จ าเป็นต้องใช้ประกอบการส่งมอบงานให้กับ ปตท. โดยบริษัทแจ้งต่อปตท.และนาแคปว่าจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนาแคปช าระหน้ีท้ัง
หมดแล้ว ท้ังน้ี Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทท่ีปรึกษาของ ปตท.ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ได้ท า
หนังสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยังไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคปไม่ส่งมอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์  อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้รับ
การติดต่อจากนาแคปเพื่อขอน าฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ ปตท.แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยังมิได้ส่งมอบ
งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ดังกล่าวให้ ปตท.อย่างสมบูรณ์   
 

ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายส าหรับความเป็นไปได้ในการได้รับช าระหนี้ 
นาแคปได้รับจ้างท างานให้แก่ ปตท.จ านวนท้ังสิ้น 4 สัญญา โดยมีงาน 1 สัญญา คือ สัญญาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ท่ี ปตท.ยังมีหน้ีคงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็นจ านวนเงิน  101.88 ล้านบาท  ในขณะท่ี
มีเจ้าหนี้ของนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินท้ังสิ้น 1,204.04 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตามค าสั่งอายัดแม้แต่
รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่าค่าจ้างคงเหลือท่ีจะช าระให้นาแคปไม่เพียงพอท่ีจะช าระตามกฎหมายอายัดได้ทุกราย ประกอบกับ
นาแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง  แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึงยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า
การโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่  รวมท้ังไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องช าระเงินให้ใคร  จึงได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าอายัดของ
เจ้าหนี้ทุกราย  โดยจะขอน าเงินค่าจ้างคงเหลือจ านวนดังกล่าวไปวาง ณ ส านักงานวางทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ท่ีแท้จริงต่อไป  
ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและได้มีค าสั่งอายัดแล้วบางราย แต่ยังไม่ครบทุกค าสั่ง เน่ืองจากนาแคปมีเจ้าหนี้ เป็นจ านวน
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มาก ปตท.จึงยังไม่สามารถน าเงินไปวาง ณ ส านักงานวางทรัพย์ได้ ท้ังน้ีหากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคป
ให้กับธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหน้ีท่ีศาลสั่งอายัดทุกรายจะได้รับช าระหน้ีตามสัดส่วน 
     บริษัทตั้งมูลหน้ีท่ีเกี่ยวข้องกับนาแคปเป็นหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจ านวนแล้วเมื่อปี 2550 และต่อมา เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปช าระหน้ีแก่บริษัทฯ ท้ังจ านวนพร้อมดอกเบ้ีย แต่ก็ไม่ได้รับช าระหน้ี นอกจากน้ีนาแคปได้ถูกบริษัท  
เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส  จ ากัด ฟ้องคดีล้มละลาย เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553  และศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ในวันนัด
ตรวจค ารับช าระหน้ีเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2554 ปรากฎว่ามีเจ้าหน้ียื่นค าขอรับช าระหน้ีรวม  71  ราย  เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น  
5,395,172,963.86 บาท (ห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) ต่อ
มาจพท.ได้นัดประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรกเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม  2554 เพื่อปรึกษาว่า ควรจะยอมรับค าขอประนอมหน้ีก่อนล้มละลาย
ของลูกหน้ี  หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลูกหน้ีล้มละลายต่อไป   โดยจพท.แจ้งว่านาแคปได้ยื่นค าขอประนอมหน้ีก่อน
ล้มละลาย ฉบับลงวันท่ี  17  สิงหาคม  2554 เสนอเงื่อนไขว่า ยอมช าระบรรดาหน้ีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ได้รับช าระหน้ีแล้ว เป็น
จ านวน ร้อยละ 20 ของยอดหน้ีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาต มีก าหนดช าระให้เสร็จสิ้นในงวดเดียวภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบกับการประนอมหน้ี  แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ท่ีมาร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบค าขอประนอมหน้ีก่อนล้มละลายของนาแคปใน
วันประชุม จึงขอเลื่อนการลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหน้ีออกไปก่อนเพื่อขอเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา  จพท.จึงเลื่อนการประชุม
ออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554  แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรก (ท่ีเลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่
เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัยได้  จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันท่ี  20  มีนาคม 2555  แต่ต่อมาเมื่อถึง
วันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ท่ีเลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหน้ีได้ครบทุกราย  จึงต้องเลื่อนการประชุม
เจ้าหน้ีออกไปอีกครั้งเป็นวันท่ี 10 กรกฏาคม  2555 เวลา  10.00  นาฬิกา  
 ในชั้นสอบสวนค าขอรับช าระหน้ี  บริษัทฯ ได้น าส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับมูลหน้ีท่ีได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีของนา
แคป  ในมูลหน้ีตามค าพิพากษา  และมูลหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งต่อไป  ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับช าระหน้ีตามท่ีได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีไว้ เพราะบริษัทฯเป็น
เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา และมีหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับช าระหน้ีเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ไม่เต็มจ านวนท่ียื่นค าขอรับ
ช าระหน้ี  หากท่ีประชุมเจ้าหน้ีมีมติยอมรับตามท่ีนาแคปเสนอขอช าระหน้ีเป็นจ านวน ร้อยละ 20 ของยอดหน้ีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาต
ให้ได้รับช าระหน้ี  และจากการท่ีจพท.สามารถรวมรวมทรัพย์สินของลูกหน้ีได้เพียงเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 2,189,468.53 บาท  จากท่ี
มีเจ้าหน้ียื่นค าขอรับช าระหน้ีรวม 71 รายเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น  5,395,172,963.86 บาท  หากจพท. จะแบ่งช าระให้แก่เจ้าหน้ีทุก
ราย ก็ต้องน ามาหารเฉลี่ยตามสัดส่วน  ท าให้ไม่มีเจ้าหน้ีรายใดได้รับช าระหน้ีเต็มจ านวน 
 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรก (ท่ีเลื่อนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหน้ีของลูกหน้ี 
แต่เนื่องจากเจ้าหนี้รายท่ี 8 และรายท่ี 78 แถลงต่อท่ีประชุมเจ้าหน้ีว่ายังไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กรรมการผู้มีอ านาจ จึงขอเลื่อนลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกออกไปอีกครั้งหน่ึงเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10 
นาฬิกา โดยทนายความของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้ีครั้งแรก (ท่ีเลื่อนมา) ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังการเข้า
ร่วมประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรก จพท.แจ้งว่าลูกหน้ีไม่ประสงค์ท่ีจะขอประนอมหน้ีก่อนล้มละลาย โดยกรรมการลูกหน้ีได้ยื่นค าร้องขอ
ถอนค าขอประนอมหน้ีก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้มีค าสั่งอนุญาตแล้ว ท่ีประชุมเจ้าหน้ีจึงมีมติให้ 
จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีล้มละลาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหน้ีล้มละลายแล้ว จพท.ก็จะรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหน้ีเพื่อน ามาแบ่งปันให้แก่เจ้าหน้ีตามสัดส่วนต่อไป โดยลูกหน้ีสามารถขอประนอมหน้ีภายหลังล้มละลายได้อีก
ตามกระบวนการล้มละลาย 
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7.  โครงสร้างเงินทนุ 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ

ที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 95.09 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 95.09 ล้านหุ้น   
 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2555 

จ านวน (หุน้) ร้อยละ 

1 กลุ่มนายสรรพัชญ ์รัตคาม1 22,211,260 23.36 

2 กลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2 19,124,135 20.11 

3 นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศมเ์ดช 8,791,240 9.25 

4 กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์3 7,495,155 7.88 

5 กลุ่มเขมวิลาส4 7,350,000 7.73 

6 นางสาววมิล แซ่เตยีว 3,675,000 3.86 

7 นายธวชัชยั ลิปิธร 3,307,020 3.48 

8 นายฮารกิชิน ทันวาน ี 2,150,000 2.26 

9 นางสาวรัชนวีรรณ รวิรัช 1,680,000 1.77 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 1,569,785 1.65 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 77,353,595 81.35 

รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 95,089,535 100.00 

 
 
หมายเหตุ : 
1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) 
ร้อยละของทนุจดทะเบียนช าระ

แล้ว 
นายสรรพัชญ ์รัตคาม          13,290,000  13.98 
นางสาวญาณกร รัตคาม 4,410,000  4.64 
นายกฤติน รัตคาม 4,410,000  4.64 
นางสาวปรานี รัตคาม               65,350  0.07 
นางมณีรัสมิ ์รัตคาม               35,910  0.04 

รวม 22,211,260  23.36  
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2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) 
ร้อยละของทนุจดทะเบียนช าระ

แล้ว 
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500  10.55 
นายสมชาต ิลัพธิกุลธรรม 4,410,000  4.64 
นางน้อย ลัพธิกุลธรรม      4,410,000  4.64 
นางสาวมนชญา ลัพธิกุลธรรม 276,635 0.29 

รวม 19,124,135  20.11 
 

3 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 5,395,155 5.67 
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์ 2,100,000 2.21 

รวม 7,495,155 7.88 
 
4 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเขมวิลาส ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นางสาวประทุม เขมวิลาส 4,042,500 4.25 
นางสาวบุญฑริก เขมวิลาส 3,307,500 3.48 

รวม 7,350,000 7.73 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล  และ
ส ารองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม  บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 
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8.  การจัดการ 
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8.1  โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2555 

ล าดับ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็น

กรรมการ 

1 นายนที  บุญพราหมณ ์
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ 

ปริญญาโท DAP 

2 นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการ ปริญญาโท DAP 

3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม กรรมการ ปริญญาโท DAP 

4 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม กรรมการ ปริญญาตร ี DAP 

5 นายสุเมธ เตชาชยันิรันดร ์ กรรมการ ปริญญาโท DAP 

6 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช กรรมการ ปริญญาโท DAP 

7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ปริญญาโท DCP 

8 นายสมพงษ์  ส่งแสง 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาโท DAP 

9 นายทินกร  สีดาสมบูรณ ์
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาโท DAP,DCP,ACP 

โดยม ี นางมณีรัสมิ์   รัตคาม ท าหนา้ที่เป็น เลขานุการบรษิัท  
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี้ 
 1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม  กรรมการผู้จดัการ 

2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายสุเมธ เตชาชยันิรันดร ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท  
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากต าแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ
ที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีถัดไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้ 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4  เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัทฯ 
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท  ณ  วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งผู้ สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจน้ันๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  นอกจากน้ี  คณะกรรมการอาจ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ท้ังนี้  การมอบอ านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อ านาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย  
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม ก ากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปน้ี  คณะกรรมการต้อง
ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับ  เป็นต้น นอกจากน้ี  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  อาทิเช่น  การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือ
ขายทรัพย์สินท่ีส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัทท าขึ้น  
หรือถือหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้  
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมพงษ์ ส่งแสง  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
 โดยมี นางวิมล  แซ่ฟุ่ง ท าหน้าท่ีเป็น : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อน

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่ีลาออก 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่
สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ 
หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 

10. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน  ท้ังรายไตรมาสและประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ  ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ก็ได ้

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
6. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง 
9. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ

จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท   เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์  รัตคาม กรรมการผู้จัดการ 

2. นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ 

3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
*นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ได้ลาออก จากการเป็นพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด(มหาชน)  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2555 
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 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัทฯ  ก าหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ  ของบริษัท  
หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/
หรือให้ความเห็นชอบ   รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญได้ดังนี้  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติของ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ท้ังนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่าง
ท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือให้สัตยาบันในท่ีประชุมคราว
ต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท
ถ้วน) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร  ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจตามปกติ  ใน
วงเงินไม่เกิน  20  ล้านบาท  (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า  การอนุมัติให้ท าสัญญารับจ้างท าของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินไม่เกิน  150  ล้านบาท  (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พร้อมกับก าหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน  
หรือท านิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว   

8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหน้ี สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน  50  ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 
รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้าน
บาท  (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาท) 

9. อนุมัติให้น าทรัพย์สินของบริษัทฯ  จ านอง  จ าน า  เพื่อเป็นประกันหน้ีสินของบริษัททุกประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นใน
อนาคต   ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)   

10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหน้ีภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวต่อไป 

11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่นๆ  

13. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย การก าหนด
เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร 
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14. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจน้ันๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

15. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

    ท้ังน้ี  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้    ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท   

  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหาร อาจมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัท มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ท้ังน้ี การมอบอ านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 
2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ 

6. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมท้ัง
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การจัดซื้อวัตถุดิบ  การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  เป็นต้น  ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)  

8. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า  การอนุมัติให้ท าสัญญารับจ้างท า
ของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

9. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการให้บริษัท 

10. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจาก
การเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานท้ังหมดของบริษัท
ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร 
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11. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท างานภายในองค์กร 

12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
13. มีอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จการ 

 ท้ังน้ี  กรรมการผู้จัดการจะอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
ไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
ไว้แล้วและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จัดการ
ได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากน้ีกรรมการผู้จัดการอาจมอบอ านาจให้พนักงานบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการ
มอบอ านาจหลักเกณฑ์ท่ีกรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ท้ังน้ี  การมอบอ านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย   

 
8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ าเสมอ ท้ังน้ี 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปน้ี  

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติ
ใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผู้ที่เป็นประธานท่ีประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง 

  
8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2554 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ  รายละเอียดดังน้ี 
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ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม  
การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง   
   กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง   
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครั้ง   
   กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง   

 ค่าบ าเหน็จกรรมการ ในจ านวนเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมในปี 2555 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนด
จ านวนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2554 
 

 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ รวมค่าตอบแทน 

1 นายนที  บุญพราหมณ์ 60,000.00 272,165.00 332,165.00 

2 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 40,000.00 181,443.00 221,443.00 

3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 40,000.00 181,443.00 221,443.00 

4 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 40,000.00 181,443.00 221,443.00 

5 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 40,000.00 181,443.00 221,443.00 

6 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 40,000.00 181,443.00 221,443.00 

7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 96,000.00 217,734.00 313,734.00 

8 นายสมพงษ์  ส่งแสง 80,000.00 181,443.00 261,443.00 

9 นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 80,000.00 181,443.00 261,443.00 
รวม 516,000.00 1,760,000.00 2,276,000.00 

 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

(จ านวนครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(จ านวนครั้ง) 

1 นายนที  บุญพราหมณ์ 4/4 - 

2 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 4/4 - 

3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 4/4 - 

4 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 4/4 - 

5 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 4/4 - 

6 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 4/4 - 

7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 4/4 4/4 

8 นายสมพงษ์  ส่งแสง 4/4 4/4 

9 นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 4/4 4/4 
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 และ ปี 2554 

ค่าตอบแทน 
ปี 2553 ปี 2554 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 9 496,000.00 9   516,000.00  

ค่าบ าเหน็จ 9 1,200,000.00 9 1,760,000.00  

รวม  1,696,000.00         2,276,000.00  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และต าแหน่งที่สูงกว่า รวม 9 คน ผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัส
จากบริษัทฯ ในรอบปี 2555 เป็นเงินท้ังส้ิน 16,517,038.75 บาท 
  

(2) ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน  โดยมีเงื่อนไขการสบทบกองทุนดังนี้ 

อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละ) 
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 3.00 

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 6.00 
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 9.00 

 
8.4   การก ากับดูแลกิจการ  

 บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง  นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่
ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  การควบคุมและบริหารความเส่ียง  ตลอดจนจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  เพื่อให้การบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ซึ่งครอบคลุมหลักการ 
5 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1  สิทธขิองผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะด าเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
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 บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด   

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความคิดเห็น
และตั้งค าถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่
ประชุม  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้   

 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการป้องกันการน าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารน าข้อมูลไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากนี้บริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การก ากับดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 
ซึ่งทางบริษัทจะรวบรวมพร้อมจัดท าข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน www.qualitechplc.com 

เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม 
 
 

 

http://www.qualitechplc.com/
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หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่

ส าคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถใน

ทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย  เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่ าง
เคร่งครัด รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หน้าที่การท างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ
ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ลูกค้า :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษา
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์
ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

 
คู่ค้าและเจ้าหนี้ :  บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การ
ดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้  เพื่อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า :  บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต  หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

สังคมส่วนรวม :  บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  ปลูกฝังจิตส านึกของความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
- เว็บไซด์ :  http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard 
- E-mail : info@qualitechplc.com 
- โทรศัพท:์ 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028 
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ 

                                       2. คุณมณีรัสมิ์ รัตคาม เลขานุการบริษัท 

http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
mailto:info@qualitechplc.com
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                                            3. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
              บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

- ส าหรับพนักงาน  สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ 
Intranet ของบริษัท 

 
 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และกุลนิษฐ์ สารภาพ  ผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ
จ านวน 9 คน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ ทั้งนี้บริษัทก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

กรรมการแต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
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ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัท  กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอ านาจบริหาร
และอนุมัติวงเงินไม่จ ากัด 

 

(2)   คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุก
คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือโดย
กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
แบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   
  

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

ของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้
จัดให้มี 
 
 

นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทฯ จัดท าข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ 
และส่ิงแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต การควบคุมภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนัก
ลงทุน 
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการ
ของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ  โดยก าหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 
เรื่อง คือ  

 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุก
รายการ รวมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s 
Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว  หากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน “ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของ
ประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์และสถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 สถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  แบ่งออกเป็น  
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง 

หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจดว้ย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่
พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับ
บริษัทฯ หรือท าให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ  งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา  ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ 
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่น าเอาบริษัทฯ  หรือต าแหน่งของตนในบริษัทฯ ไปพัวพัน
กับกิจกรรมที่ท าภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท าเช่นนั้นได้ด้วย 

 
การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน  โดยบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเส่ียงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตั้งให้นางวิมล   แซ่ฟุ่ง   ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  

 
(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 



 

  ส่วนที่ 1 หน้า 43 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยมีการจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ  ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ  โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจารณาก าหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

(5)   ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้

สามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย 

 
(6)   การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ 

 

การก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 
1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3.  บริษัทฯ จะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
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เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใชข้้อมูลภายในมีความประพฤตทิี่ส่อไปในทางท่ีจะท าให้บริษัท
ฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหาย  โดยผู้กระท าการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับ
รองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนั้นๆ 

 
8.6   บุคลากร  
 

8.6.1  จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

บริษัทมีจ านวนพนักงานแบ่งตามสายงานหลักดังนี้  
ล าดับ สายงานหลัก จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2554 
1. ฝ่ายทดสอบโดยไม่ท าลาย 200 
2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรอง 170 

3. ฝ่ายบริการด้านวิศวกรรม 5 
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 20 

5. ฝ่ายธุรการ 39 
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 12 
7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 

8. ฝ่ายอื่นๆ* 13 
รวม 463 

 หมายเหตุ: *ฝ่ายอื่นๆ ได้แก ่ฝ่ายซ่อมบ ารงุ ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายศูนยข์้อมูลธุรกิจ 

 
ท้ังนี้  ในปี 2553 – 2554 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส  

และอื่นๆ เช่นค่าล่วงเวลา  เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น  ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินท้ังหมดดังนี้ 
 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จ านวนพนักงาน (คน)   367 426 463 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 114,100,765 143,659,594 135,634,024 

 

 8.6.2  นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน  

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้ง
ศูนย์การฝึกอบรมภายใน โดยมีวิทยากรของบริษัทเองและวิทยากรท่ีเป็นบุคคลภายนอก ท าการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  รวมท้ังมีการ
จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมนอกสถานท่ีท้ังในและต่างประเทศ ท้ังน้ีผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท   
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9.  การควบคุมภายใน 
 
9.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมิน
แล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ท้ัง 5 ส่วน ท่ีมีความเหมาะสม
และเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารส าคัญที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในส าหรับปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระส าคัญ 

 
9.2  นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ผู้บริหาร
ให้ความส าคัญและด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่เกิน 2 เดือนหลังจาก
ได้รับค าแนะน า   
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10.  รายการระหว่างกนั 
 
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2555 มีดังนี ้

บุคคล/นิติบคุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ ์
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

นายสรรพัชญ์  รัตคาม   กรรมการและผู้ถือ
หุ้นบริษัท 

นายสรรพัชญ์ท้าการค้า้
ประกันสัญญาเช่าซื้อ
รถยนต์ส้าหรับดา้เนินงาน 
ในนามสว่นตัวให้กับบรษิัท  
มียอดคงเหลือ 
ปี 2555 : 0.00 ล้านบาท 
ปี 2554 : 0.55 ล้านบาท 

นายสรรพัชญ์ท้าการค้า้ประกันในนามส่วนตวั
ให้กับบริษัทโดยมิได้รับคา่ตอบแทนแต่อย่างใด 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ค้้าประกันดงักลา่วมคีวามสมเหตุสมผลและท้าให้
บริษัทได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค้้าประกันมิได้คิด
ค่าตอบแทนในการค้้าประกันแตอ่ย่างใด 

คุณมณฑา ไชยะบาล ญาติสนิทบุคคลที่
เป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นบริษัท 

บริษัทเชา่อาคารพาณิชย์ 4 
ชั้น เลขท่ี 50 ซอย
พัฒนาการ 57 โดยเชา่
เฉพาะชั้น 3 พื้นทีใ่ช้สอย 
93.75 ตารางเมตร เพื่อใช้
เป็นที่ท้างานของสา้นักงาน
ที่กรุงเทพฯ ตัง้แต่ มถิุนายน 
2551 ในอตัราคา่เช่าเดือน
ละ 8,500 บาทต่อเดือน 
มียอดคา่เช่ารวม 
ปี 2555 : 0.10 ล้านบาท 
ปี 2554 : 0.10 ล้านบาท  

รายการน้ีเป็นการเชา่พื้นที่ส้านักงานเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมคีวามเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรมที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

บริษัท ควอลลีเทค 
เมียนมาร์ จา้กัด 

ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการเป็น
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นบริษัท 

ค่าจา้งงาน 
ปี 2555 : 1.35 ล้านบาท 
ปี 2554 : 0.25 ล้านบาท 

เป็นรายการจา้งงาน โดยมูลค่าการจ้างงานเป็น
ราคาทีเ่ทียบเทา่การจา้งงานของบริษัทอื่นๆ  

 
 
10.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าท้ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการน้าเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อท้าการพิจารณาและอนุมัติการท้ารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ  ประกาศ  ค้าส่ัง  หรือข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท้ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวได้ 

ส้าหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ  เช่น  การซื้อสินค้า การจ้าหน่ายสินค้า  เป็นต้น  บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะก้าหนดเงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการด้าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด  รวมถึงเงื่อนไขและความจ้าเป็นที่
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ  เช่น  ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส้าคัญ 

 
 

10.2 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในการท้ารายการระหว่างกันที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต  เงื่อนไขตา่งๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ไป  โดย
อ้างองิกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม  ทัง้นี้บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ  กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอตัราคา่ตอบแทน  รวมทั้งความจา้เป็นและความเหมาะสมของรายการน้ันด้วย  หากมีรายการใดทีเ่กิด
ขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทจะปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎ  ประกาศ  และ/หรือข้อบังคับ
ของส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทอาจให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดงักลา่ว  เพื่อน้าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทั้งนี้  กลุ่มบริษัทจะเปดิเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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11.  ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
 
11.1   งบการเงิน 

11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี  
งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555,  2554  และ 2553 ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 ส านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

  11.1.2  ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 2555 
 หน่วย : พันบาท 

 

ผลการด าเนินงาน 2553 2554 2555 
จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

  รายได้รวม 278,783.02 100.00 357,416.83 100.00 405,973.16 100.00 
รายได้จากการให้บริการ 276,958.84 99.35 353,122.36 98.80 401,936.27 99.01 
ต้นทุนการให้บรกิาร 176,175.08 63.19 216,329.86 60.53 259,964.00 64.03 
  ก าไรขั้นตน้ 100,783.76 36.38* 136,792.50 38.73* 141,972.27 35.32* 
รายได้อื่น 1,824.18 0.65 4,294.47 1.20 4,036.89 0.99 
  ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย 102,607.94 36.81 141,086.97 39.47 146,009.16 35.97 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 30,588.15 10.97 33,976.08 9.51 37,000.21 9.11 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,880.79 0.67 2,094.02 0.59 2,276.43 0.56 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7,587.21 2.72 9,294.90 2.60 8,327.98 2.05 
  รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 40,056.15 14.37 45,365.00 12.69 47,604.62 11.73 
  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และภาษีเงินได ้ 
62,551.79 22.44 95,721.97 26.78 98,575.56 24.28 

ต้นทุนทางการเงิน 305.49 0.11 308.95 0.09 319.80 0.08 
  ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 62,246.30 22.33 95,413.02 26.70 98,255.76 24.20 
ภาษีเงินได ้ 1,803.95 0.65 2,199.94 0.62 3,561.11 0.88 

  ก าไรสุทธ ิ 60,442.35 21.68 93,213.08 26.08 94,694.65 23.33 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
(บาท) 

0.67   0.99   0.99   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
(บาท) 

0.67   0.99   0.98   

มูลค่าหุ้นตามบัญช ี(บาท) 2.58   3.17   3.40   

มูลค่าที่ตราไว ้(บาท) 1.00   1.00   1.00   

หมายเหต:ุ * อัตราร้อยละของก าไรขั้นต้น ค านวณจากมูลค่าก าไรขั้นต้น หารด้วยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 2555 

 หน่วย : พันบาท 

ฐานะทางการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มนุเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,367.55 7.27 16,253.93 4.74 21,987.98 5.53 

เงินลงทุนชัว่คราว 72,409.42 27.20 91,625.69 26.73 104,035.99 26.15 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 61,374.42 23.05 70,896.19 20.68 83,011.94 20.86 

มูลค่างานบริการท่ียังไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 29,552.15 11.10 59,816.12 17.45 63,146.77 15.87 

สินค้าคงเหลือ 5,847.49 2.20 5,919.01 1.73 5,150.75 1.29 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - - - - - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 188,551.03 70.82 244,510.94 71.33 277,333.43 69.70 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             

เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกัน - - 3,000.00 0.88 9,500.00 2.39 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 10,054.87 3.78 5,028.31 1.47 - - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,857.09 22.86 79,252.01 23.12 106,733.53 26.82 

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซื้อทรัพยสินถาวร - - 6,002.06 1.75 - - 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่่าย 6,675.72 2.51 4,059.54 1.18 4,057.87 1.02 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 101.35 0.04 915.05 0.27 290.42 0.07 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 77,689.03 29.18 98,256.97 28.67 120,581.82 30.30 

รวมสินทรัพย์ 266,240.06 100.00 342,767.91 100.00 397,915.25 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)  
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 2555 

 หน่วย : พันบาท 

ฐานะทางการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธนัวาคม 2555 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

หนี้สนิ             

หนี้สนิหมุนเวียน             

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 24,551.61 9.22 45,237.82 13.20 42,461.57 10.67 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปี 2,332.81 0.88 2,053.86 0.60 2,379.77 0.60 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย - - - - 324.91 0.08 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 26,884.42 10.10 47,291.68 13.80 45,166.25 2.45 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน             

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 1,431.31 0.54 3,294.00 0.96 4,558.16 1.15 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5,772.91 2.17 6,893.26 2.01 8,888.17 2.23 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 7,204.22 2.71 10,187.26 2.97 13,446.33 3.38 

รวมหนีส้ิน 34,088.64 12.80 57,478.94 16.77 58,612.58 14.73 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนจดทะเบียน 100,000.00 37.56 100,000.00 29.17 99,000.00 24.88 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 90,000.00 33.80 90,000.00 26.26 95,089.54 23.90 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 55,970.57 21.02 55,970.57 16.33 59,344.27 14.91 

ส ารองส่วนทุนจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ - - - - 699.47 0.18 

ส ารองตามกฎหมาย 10,000.00 3.76 10,000.00 2.92 10,000.00 2.51 

ก าไรสะสม 76,180.85 28.61 128,804.98 37.58 172,153.36 43.26 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น - - 179.32 0.05 - - 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 232,151.42 87.20 284,954.87 83.13 337,286.63 84.76 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - 334.10 0.10 2,016.04 0.51 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 232,151.42 87.20 285,288.97 83.23 339,302.67 85.27 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 266,240.06 100.00 342,767.91 100.00 397,915.25 100.00 
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 2555 

     หน่วย: บาท 

รายการ 2553 2554 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 62,246,301.66  95,413,019.48  98,255,763.83  

  รายการปรับปรุง       

   โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - 

   หน้ีสงสัยจะสูญ 108,923.30  (388,688.92) 9,361.56  

   มูลค่างานบริการท่ียังไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (6,024,414.46) (30,263,969.62) (3,330,648.27) 

   ค่าเส่ือมราคา 19,593,523.71  16,435,157.31  19,582,568.23  

   (ก าไร) ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 317,840.29  (763,365.54) 63,884.51  

   (ก าไร) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 22,164.22  (21,603.73) 5,708.52  

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่่าย ตดัจ าหน่าย 980.40  - 60,207.82  

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกดิขึ้น - - 33,507.67  

   ผลประโยชน์พนักงาน 829,167.00  1,120,347.00  3,283,754.00  

   ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ย 305,485.07  308,945.59  319,809.31  

  77,399,971.19  81,839,841.57  118,283,917.18  

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (9,175,608.62) (8,718,410.53) (12,573,295.78) 

   สินค้าคงเหลือ (2,851,636.15) (71,511.13) 768,256.87  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17,545.12  (792,102.15) 618,919.10  

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 322,568.41  17,877,214.95  (1,012,233.23) 

  เงินสดรับจากการด าเนินงาน 65,712,839.95  90,135,032.71  106,085,564.14  

  เงินสดจา่ยดอกเบีย้จา่ย (305,485.07) (308,945.59) (319,809.31) 

  เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได ้ (1,399,025.91) 421,800.21  (3,294,740.22) 

เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมด าเนนิงาน 64,008,328.97  90,247,887.33  102,471,014.61  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 2555 

 
 

    หน่วย: บาท 

รายการ 2553 2554 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินลงทุนชัว่คราว(เพิม่ขึ้น) ลดลง 16,957,264.02  (14,070,723.30) (7,561,310.97) 

   เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น - (3,000,000.00) (6,500,000.00) 

   เงินลงทุนเผ่ือขาย(เพิม่ขึ้น) ลดลง (10,054,874.17) 60,328.54  - 

   เงินสดจา่ยซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย - - - 

   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 11,739.00  1,091,220.09  1,019,312.62  

   เงินสดจา่ยซื้อสินทรัพย์ถาวร (28,731,050.02) (28,310,629.97) (39,311,816.71) 

   เงินสดจา่ยลว่งหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร - (6,002,055.00) - 

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

   เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบคุคลที่เกีย่วข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - 

   เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง - - - 

   หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงินลดลง (2,774,148.32) (2,874,794.57) (2,592,684.38) 

   
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธซิื้อหุ้น
สามัญ - - 3,374,228.00  

   เงินสดรับจากการเพิม่ทุน - - - 

   เงินสดรับจากผู้ถือหุ้น - 245,150.00  735,225.00  

   เงินสดจา่ยเงินปันผล (31,500,000.00) (40,500,000.00) (45,899,927.00) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (34,274,148.32) (43,129,644.57) (44,383,158.38) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 7,917,259.48  (3,113,616.78) 5,734,041.17  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 11,450,291.89  19,367,551.37  16,253,934.59  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 19,367,551.37  16,253,934.59  21,987,975.76  
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555 

อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.01 5.17 6.14 
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 6.80  5.05  6.03 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  (เท่า) 4.03 4.34 4.83 
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  (วัน) 91 85 76 
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 11.06 9.84 9.88 
  ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 33 38 37 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  อัตราก าไรขั้นต้น (%) 36.39% 38.74% 35.32% 
  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 22.59% 27.11% 24.53% 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 21.82% 26.40% 23.56% 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.45 36.03% 30.32% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 23.97% 30.61% 25.57% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 108.78% 133.06% 101.83% 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.11 1.17 1.10 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 
  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.20 0.17 
  อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 204.76 309.83 308.23 
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 52.12% 43.45% 48.47% 
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11.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
11.2.1 ภาพรวมการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยแบ่งลักษณะการให้บริการเป็น
การทดสอบโดยไม่ท าลาย และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ  ลูกค้าหลักของบริษัทคือลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2554 และ 2555 
บริษัทมีรายได้รวม 357.42 ล้านบาท  และ 405.97 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  13.58%  โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย และจากการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบ
และทดสอบอย่างครบวงจรมากขึ้น 

บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นในปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ 136.79 ล้านบาท และ 142.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไร
ขั้นต้น ร้อยละ 38.74 และร้อยละ 35.36 ตามล าดับ อัตราก าไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การปรับเงินเดือนให้พนักงาน และบริษัทได้มีการสรรหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ
งานในอนาคต อีกทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่จ าเป็นต่อธุรกิจมีการปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิใน ปี 2554 และปี 
2555 เท่ากับ 93.21 ล้านบาท และ 94.69 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 26.40 และ 
ร้อยละ 23.56 ตามล าดับ 

 
11.2.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 

หน่วย: ล้านบาท 

ลักษณะงาน 
ปี 2554 ปี 2555 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
การทดสอบโดยไม่ท าลาย 177.94 49.78 221.66 54.60 
การตรวจสอบและรับรอง 175.19 49.02 180.28 44.41 
รายได้อื่นๆ 4.29 1.20 4.04 0.99 

รายได้รวม 357.42 100.00 405.97 100.00 
 

รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 357.42 ล้านบาท และ 405.97 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้
หลักของบริษัทมาจากการให้บริการใน 2 ส่วน คือ 

(1) การให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบส าหรับการก่อสร้างหรือติดตั้งโครงสร้างใหม่  
ซึ่งคู่ค้าจะเป็นผู้รับเหมาเป็นหลัก เช่น การทดสอบโครงสร้างถังบรรจุ การตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปี 2554 และปี 2555 
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย เท่ากับ 177.94  ล้านบาท และ 221.66 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 24.57 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นการขยายบริการให้กับลูกค้า 

(2) การให้บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพ ส าหรับ ปี 2554 และปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 175.19 ล้านบาท และ 
180.28 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.91 โดยรายได้ในส่วนนี้มี
แนวโน้มการเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีเป็นหลัก และบริษัทมีการให้บริการตรวจสอบและ
รับรองอย่างครบวงจรมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่  
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ส่วนรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายได้จากการขายสินทรัพย์ ปี 2554 และ ปี 
2555  ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 4.29 ล้านบาท และ  4.04 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
 ต้นทนุการให้บรกิารและก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนการให้บริการ ในปี 2554 และปี 2555  เท่ากับ 216.33 ล้านบาท และ 259.79 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น
อัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 38.74 และร้อยละ 35.36 ตามล าดับ เนื่องจากในปี 2555 สินค้าและวัตถุดิบที่จ าเป็นต่อธุรกิจมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทได้มีการสรรหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับงานในอนาคต 

  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 45.36 ล้านบาท และ 47.64 ล้านบาท ตามล าดับ คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.85 และร้อยละ 11.84 ของรายได้รวม ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีส าคัญคือ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับส านักงาน เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการขยายส านักงานเพื่อรองรับบุคลากร 
 

ก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 93.21 ล้านบาท และ 94.69 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น

อัตราส่วนก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 26.40  และร้อยละ 23.56 ตามล าดับ ในปี 2555 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิลดลงจากปี 2554 
ลดลง เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การปรับเงินเดือนให้พนักงาน และบริษัทได้มีการ
สรรหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับงานในอนาคต อีกทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่จ าเป็นต่อธุรกิจมีการปรับราคาสูงขึ้น รวมถึง
บริษัทมีการขยายส านักงานเพื่อรองรับบุคลากร 

บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น 0.99 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ  
 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2554  และปี 2555 เท่ากับ 342.77 ล้านบาท และ 397.91 ล้านบาท ตามล าดับ คิด

เป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.09   
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2554  และปี 2555 เท่ากับ  244.51 ล้านบาท และ 277.33 ล้านบาท ตามล าดับ  คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 71.33 และร้อยละ 69.70 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ  
ในปี 2554 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว เท่ากับ 91.62 ล้านบาท และ 104.03 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งบริษัท

ฯ มีนโยบายน าเงินสดคงเหลือจากการไว้ใช้หมุนเวียน มาลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงต่ าและสภาพคล่องสูง 
เพื่อเป็นการบริหารเงินสดคงเหลือ 
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บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า ณ ส้ินปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 70.89 และ 83.01 ล้านบาท ตามล าดับ ระยะเวลาในการ
เก็บหนี้เฉล่ียเท่ากับ 85 และ 78 วัน ตามล าดับ โดยปกติของธุรกิจบริการ หลังจากออกใบแจ้งหนี้แล้ว ลูกค้าจะใช้เวลา
ประมาณ 10-15 วันส าหรับการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับงานที่หน้างาน จากนั้นบริษัทจึงสามารถวางบิลที่ส านักงาน
ลูกค้าได้ โดยลูกค้าบางรายมีก าหนดเวลาวางบิลเดือนละ 1-2 ครั้ง ท าให้บางครั้งต้องใช้เวลาประมาณ 15-30 วันเพื่อรอวางบิล 
และให้เครดิตลูกค้าหลังจากวางบิลแล้วอีกประมาณ 30-45 วัน ท าให้ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทโดยเฉล่ียอยู่ที่
ประมาณ 78 วัน  

การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จตามเอกสารสรุปความคืบหน้า (Work in progress) ของแต่ละงานโดยมีลูกค้า
ลงนามรับรองและบันทึกเป็นมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 เท่ากับ 59.82 ล้านบาท  และ 
63.15 ล้านบาท ตามล าดับ  
 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 57.47 ล้านบาท และ 58.61 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหน้ีสินหมุนเวียน

มีมูลค่าเท่ากับ 47.29 ล้านบาท และ 45.17 ล้านบาท ตามล าดับ หนี้สินหมุนเวียนที่ส าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่คือ เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย เป็นต้น  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2554 และปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 10.18 ล้านบาท และ 13.45 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
ในปี 2555 บริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมกีารเช่าซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน รวมถึงบริษัทได้มีการ
ตั้งประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี  2554 และปี 2555  มีมูลค่าเท่ากับ 285.28  ล้านบาท และ 339.30 ล้านบาท ตามล าดับ 
ในปี 2555 ได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 จ านวนเงิน 27 ล้านบาท และได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอีกจ านวนเงิน 
18.89 ล้านบาท  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2555 เป็นจ านวนรวม 760,000 บาท  
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12.  ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมท้ังการ
กระท าท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของข้าพเจ้า จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้ 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ  

 

2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ประทับตราบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายนที บุญพราหมณ ์
 
 

59 วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่ม ี
 

- 2550 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 

 
 

2546 – ปัจจุบัน 
  
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ 

 
 

กรรมการ 
 

บมจ.ควอลลีเทค  
บจ.กรุ๊ป คอนซัลต้ิง แอนด์ เซลส์ (เปล่ียน
ชื่อจาก บจ. ไทยกุ๊กเซอร์วิส เมื่อวันท่ี  
4 กันยายน 2551) 
บจ. สรรพสินค้าต้ังฮั่วเสง  
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
ส่งออกอาหารไทย 
 
 
ห้างสรรพสินค้า 
 

นายสรรพัชญ์ รัตคาม 
 
 

56 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

น้องชายของ 
นางมณีรัสมิ ์

 

13.98 2534 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

บมจ.ควอลลีเทค 
 
 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 

นายสมชาญ  
ลัพธิกุลธรรม 
 
 

56 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่ม ี 10.55 2534 – ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 

 
 

รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 

 

บมจ.ควอลลีเทค 
บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ต้ี 
 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
อสังหาริมทรัพย ์
 

นายสุเมธ  
เตชาชัยนิรันดร ์

52 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่ม ี 5.67 2550 - ปัจจุบนั 
2545 - 2550 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการวิศวกรโครงการ 

บมจ.ควอลลีเทค 
บจ. เชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและ
ผลิต 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
ส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม 
 
 

59 บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

พี่สาวของ 
นายสรรพัชญ ์

 

0.04 2553 - ปัจจุบัน 
 

 2549 - ปัจจุบัน 
 2549 – 2553 

 
 2545 – 2549 

ท่ีปรึกษาทางบญัช ี
 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชแีละ

การเงิน 

บจ.พีวเีอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
 
บมจ.ควอลลีเทค 
บมจ.ควอลลีเทค 
 
บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

น าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์วาล์ว
ต่างๆ 
ทดสอบทางวิศวกรรม 
ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกันสนิม 
 

นายสมยศ เจยีมจิรังกร 
 
 

60 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่ม ี - 2550 – ปัจจุบัน 
 

2550 - ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 

 
2546 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษา 

บมจ.ควอลลีเทค 
 
บมจ.เจ้าพระยามหานคร 
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล 
 
บจ. คาม่า ร่วมทุน 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
อสังหาริมทรัพย ์
ผลิตและแปรรปูโครงสร้างเหล็ก 
ขนาดใหญ ่
จ าหน่ายและติดต้ังกระจก อลูมิเนียม  

นายทินกร สีดาสมบูรณ ์
 
 

51 บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

มินิ เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษีอากร  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ไม่ม ี - 2553 - ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน 

 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 

บมจ.เอ็ม.ซ.ีเอส.สตีล 
บจ.ดีวีเอ็มวเีอส 
บมจ.ควอลลีเทค 
บจ.ส านักงานพระอาทิตย์การสอบบัญช ี
ส านักงานที เอ็น แอลการบัญชแีละ
กฎหมาย 
 
 

ผลิตและแปรรปูโครงสร้างเหล็ก 
ผลิตก๊าซชีวภาพ 
ทดสอบทางวิศวกรรม 
ส านักงานตรวจสอบบัญช ี
ส านักงานตรวจสอบบัญช ี
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายสมพงษ์ ส่งแสง 
 
 
 

50 ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่ม ี - 2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 

 
2540 – ปัจจุบัน 

 
2538 – ปัจจุบัน 

 
2536 – ปัจจุบัน 

ท่ีปรึกษา 
กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 

 
วิทยากร 

 
อาจารยพ์ิเศษ 

 
ท่ีปรึกษา 

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยจ ากัด 
บมจ.ควอลลีเทค 
บจ. ดิศรณ์ บรรจุภัณฑ์ 
บจ. นาโกย่า อุตสาหกรรม 
บจ.เอส เอส ที บิซิเนสแมเนจเม้นท์ 
แอนด์กรุ๊ป 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม 
บจ. กฤติกานต์ คอร์ปอเรชั่น 

การเกษตร และอุตสาหกรรมบรกิาร 
ทดสอบทางวิศวกรรม 
ผลิตกล่องกระดาษ 
ผลิตและจ าหน่ายเครื่องเสยีง 
บริการรักษาความปลอดภัย 
 
หน่วยงานราชการ 
 
สถาบันการศึกษา 
 
จ าหน่ายกระจกอาคาร 

นางสาวรัชนีวรรณ 
รวิรัช 
 
 
 

64 รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่ม ี 1.77 2551 – ปัจจุบัน 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 

 

วิทยากรอิสระ 
(วิชากฎหมายศุลกากร 

และอื่นๆ) 
กรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
อาจารยพ์ิเศษ  

(วิชาภาษีศุลกากร) 

โรงเรยีนธุรกิจขนส่งและการค้าระหวา่ง
ประเทศ ฯลฯ 
 
บมจ.ควอลลีเทค 
สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

สถานฝึกอบรม 
 
 
ทดสอบทางวิศวกรรม 
หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายถาวร กิจเจริญ 
 

56 อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 

ไม่ม ี - 2543 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดย
ไม่ท าลาย 

บมจ.ควอลลีเทค 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

นายชาญณรงค์  
ทิชินพงศ ์

44 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ไม่ม ี  0.05 2536 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
และรับรอง 

บมจ.ควอลลีเทค 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

นายรักชาติ อินทะผิว 40 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา 

ไม่ม ี - 2544 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

นางวิมล แซฟุ่่ง 42 บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ไม่ม ี 0.05 2537 – ปัจจุบัน  
 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

ดร.กิตติกร งามพึงพิศ 34 วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต (เครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Mechanical & Material Engineering (Master) 

Kyoto University 

Mechanical & Material Engineering (PhD) 

Kyoto University 

ไม่ม ี 0.00 2553 – ปัจจุบัน 
 

2545 - 2553  
 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และคุณภาพ 

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและ
การตรวจสอบ 

บมจ.ควอลลีเทค 
 
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
โรงกลั่นน้ ามัน ปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมี 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ร้อยละ
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกุลนิษฐ์ 
สารภาพ 

36 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

บัญชีมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ไม่ม ี 0.02 2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ บมจ.ควอลลีเทค 
 

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันาคม 2555 
 
 


