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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 

บำท โดยกลุ่มนำยสรรพัชญ์ รัตคำม  และนำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม (ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร  และกรรมกำรใน
ปัจจุบัน) ด ำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้ำนกำรทดสอบ โดยไม่
ท ำลำย (Non-Destructive Testing) จำกนั้นจึงขยำยสู่บริกำรตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเร่ิมได้รับอนุญำตจำก
กอง เชื้อเพลิง กรมโยธำธิกำร ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทที่อยู่บนรถ  สถำนีบรรจุก๊ำซ 
และคลังเก็บ ปิโตรเลียมเหลว และขยำยบริกำรเพิ่มเติมตำมล ำดับ 

ปัจจุบันบริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยด้วยกำรบริกำรทดสอบ
โดยไม่ท ำลำย ( Non-Destructive Testing ) และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ( Inspection and Certification ) เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนเคร่ืองจักรอุปกรณ์ภำชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ ำ  ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้ำงเหล็กที่มี
ควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรผลิต กำรจัดเก็บและกำรขนส่งล ำเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนปิโตรเคมีและ  กำร
ก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนสำกลและข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงด้วยเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยี ชั้นสูง เพื่อตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำจนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

จำกควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บริษัท ควอลลีเทค  จ ำกัด(มหำชน) ผ่ำนกำรรับรอง
ระบบงำน ห้องปฎิบัติกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยตำมมำตรฐำนสำกลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025 ส ำหรับกำร
ทดสอบในห้องปฏิบัติกำร (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จำกส ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม  และ 
ISO 9001:2008 มำตรฐำน คุณภำพกำรจัดกำรภำยใน และได้ขึ้นทะเบียนรับรองจำกหน่วยรำชกำรที่ส ำคัญ อำทิ กรมธุรกิจ
พลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และสภำวิศวกร เป็นต้น 

 
1.1 พันธกิจ 

1. มุ่งมั่นพัฒนำศักยภำพขององค์กรและบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถในระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ขยำยกำรให้บริกำรและพัฒนำเครือข่ำยไปยังกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ด ำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมำภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี 2534 

 เร่ิมก่อต้ังบริษัทเมื่อวันที่  11 กุมภำพันธ์ 2534  ทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท ต้ังส ำนักงำนอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

 ได้รับใบรับรอง เร่ืองคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊ำซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ 
ถังขนส่งก๊ำซ  ระบบท่อก๊ำซและอุปกรณ์  และกำรออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  จำกกรม
โยธำธิกำร (ปัจจุบันเปล่ียนเป็นกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)  

http://www.qualitechplc.com/index.php/th/service/ndt
http://www.qualitechplc.com/index.php/th/service/ndt
http://www.qualitechplc.com/index.php/th/service/inspection
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ปี 2535 

 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ ำมัน จำกบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) 
1. โครงกำร Fuel Pipeline Transportation / FPT Project ท่อขนำด 14” ควำมยำว 76 ก.ม. จำกโรง

กล่ันน้ ำมันบำงจำกถึงบริษัท  บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ   จ ำกัด  (มหำชน)    ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง 

2. โครงกำร Thai Petroleum Pipeline / THAPP Project ท่อขนำด 18” ควำมยำว 86 ก.ม. จำกคลัง
น้ ำมันอ ำเภอล ำลูกกำ ถึงคลังน้ ำมันจังหวัดสระบุรี 

ปี 2536 

 ผู้บริหำรบริษัทฯ นำยสรรพัชญ์ รัตคำม กรรมกำรผู้จัดกำรและนำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมกำร
ผู้ จั ดก ำร  ได้ รับ ใบ รับ รอ งจำก  The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) เป็ น
ผู้ช ำนำญกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย ระดับ 3 (Level III) 

ปี 2537 

 ผู้บริหำรได้พิจำรณำถึงลักษณะงำน ลูกค้ำทั่วไปและลูกค้ำหลักที่เป็นพันธมิตร ว่ำส่วนใหญ่มีสถำน
ประกอบกำรในบริเวณภำคตะวันออก เพื่อควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนและลดต้นทุนกำรเดินทำงจำก
กรุงเทพฯ มำจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกล้เคียง จึงจัดต้ังส ำนักงำนย่อยที่อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 
และย้ำยพนักงำนส่วนหนึ่งมำประจ ำกำร  

ปี 2538 

 จัดต้ังส ำนักงำนย่อยที่อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด 

 รับงำนจำกบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) โรงแยกก๊ำซ จังหวัดระยอง 
ปี 2542 

 บริษัทรับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วังน้อย  

ปี 2543 

 รับงำนของบริษัท  ยูโนแคล  (ไทยแลนด์)  จ ำกัด  (ปัจจุบันเปล่ียนเป็นบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส ำรวจ
และผลิต จ ำกัด) ในกำรทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดต้ังบนแท่งขุดเจำะ (Platform) 
ในอ่ำวไทย 

ปี 2544 

 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยงำนและปริมำณพนักงำนที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึง
ตัดสินใจย้ำยส ำนักงำนใหญ่จำกกรุงเทพฯ มำต้ังที่อ ำเภอบ้ำนบึง โดยสร้ำงอำคำรส ำนักงำนขยำยจำก
ส ำนักงำนย่อยเดิม เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อกำรท ำงำนของพนักงำน 
(ปัจจุบันเป็นส ำนักงำนสำขำ) 

 ได้รับใบอนุญำตเลขที่  0031/44  จำกสภำวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล 
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ปี 2545 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้ำนบำท เพื่อกำรขยำยกิจกำรและให้เป็นไปตำมข้อบังคับของกรมโยธำธิกำร 
ที่ก ำหนดให้บริษัทที่ให้บริกำรทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊ำซ LPG ประเภทที่ 1 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่
น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท   

ปี 2547 

 งำนบริกำรในจังหวัดระยองมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสร้ำงส ำนักงำนสำขำที่อ ำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง 

 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซทรำนส์ไทย-มำเลเชีย (Trans-Thailand-Malaysia Pipeline and Gas Separation Plant Project)  

ปี 2548 

 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ  ของบริษัท  ปตท.  จ ำกัด  (มหำชน)  โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซเส้นที่สำม  (Third Transmission Pipeline Project)  

 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มในโครงกำร
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้  

 รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรวังน้อย-
แก่งคอย  

 รับงำนจำกบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ในกำรทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและ
อุปกรณ์ในโรงกล่ันน้ ำมันเอสโซ่ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

ปี 2549 

 ได้รับใบอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเคร่ืองอุปกรณ์ส่วนควบและกำรติดต้ัง 

ปี 2550 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้ำนบำท เพื่อขยำยกิจกำรส ำนักงำนระยองพื้นที่เพิ่มเป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปล่ียน
ส ำนักงำนจังหวัดระยอง เป็นส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทและให้ส ำนักงำนบ้ำนบึงเป็นส ำนักงำนสำขำ 

 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2550 

 ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn 
Bhd. (PAC) ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ด้วย
วิธี Acoustic Emission 

 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 17025: 2005 ส ำหรับกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร  
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้ำนกำรวัดควำมหนำของเหล็กและเหล็กกล้ำ เป็น
รำยแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 

ปี 2551 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็น 100 ล้ำนบำท 

 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรภำยใน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2551 
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ปี 2552 

 บริษัทได้น ำหุ้นสำมัญเข้ำตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2552 

 ได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำนหม้อน้ ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นส่ือน ำควำมร้อน 

ปี 2553 

 ในเดือนกันยำยน บริษัทได้เร่ิมท ำกำรก่อสร้ำง อำคำรส ำนักงำน ค.ส.ล. 2 ชั้น ส ำนักงำนระยอง เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวในกำรให้บริกำรลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมกำรทดสอบและตรวจสอบทำงวิศวกรรม ส ำหรับพนักงำนและบุคคลภำยนอก  

 ปรับโครงสร้ำงองค์กร โดยเพิ่มหน่วยงำน ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและคุณภำพ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
และพัฒนำธุรกิจและคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

ปี 2554 

  ในเดือนกันยำยน บริษัทได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย จ ำนวน 2 บริษัทคือ 

1.     บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรงำนวิศวกรรมควำม 
ปลอดภัยในต่ำงประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง มีทุนจดทะเบียน  5 ล้ำนบำท โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมำร์ จ ำกัด มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดต้ัง เพื่อให้บริกำรงำนวิศกรรมควำม 
ปลอดภัยในประเทศพม่ำและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง  มีทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน 

ปี 2555 

   รับงำนทดสอบแนวเชื่อมระบบท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซเส้นที่ส่ี (Fourth Transmission Pipeline Project)  

ปี 2556 

 จัดต้ังส ำนักงำนสำขำกรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้ในกำรขยำยพื้นที่กำรท ำงำนของส ำนักงำนกรุงเทพฯ 
ปี 2557 

 ได้รับกำรรับรองเพื่อขยำยขอบข่ำยด้ำนกำรรับรองด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยตำมระบบ ISO/IEC 
17025 (MT, PT, UT, RT) เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อยที่ส าคัญ 

 บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรจัดต้ังบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2554 โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 

1. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด (QLTM) 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 

2,000,000 บำท ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในประเทศพม่ำและประกอบธุรกิจอื่นที่

เก่ียวข้อง 

2. บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (QLTI) 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 

บำท มีทุนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 2,500,000 บำท ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมในประเทศและ

ต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ  (Third party engineering 

service) ซึ่งหมำยถึงกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมระดับสำกลในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้กับองค์กรต่ำงๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่ลูกค้ำต้องกำร กำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมำยถึง กำรใช้กรรมวิธีกำรค้นหำรอยบกพร่องหรือ
ควำมผิดปกติของชิ้นงำน โดยที่ไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นกับชิ้นงำนนั้นๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจำก
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย โดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในกำรตรวจสอบชิ้นงำน และ
ประมวลผลกำรทดสอบพร้อมกับกำรออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ้นงำน ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำชิ้นงำนนั้นๆ 
มีสภำพเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ กำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองตำมกฎหมำย
ส ำหรับถังบรรจุก๊ำซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อน้ ำ และแทงค์ติดตรึง เป็นต้น  

 
บริษัทฯ ให้บริกำรกับลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสำหกรรม

พลังงำน เช่น โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงกล่ันน้ ำมัน  โรงงำนปิโตรเคมี  โรงแยกก๊ำซ โรงบรรจุก๊ำซ โรงงำนผลิตและติดต้ังอุปกรณ์
เคร่ืองจักร  รวมทั้งผู้ใช้ถัง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ ต้องตรวจสอบตำมกฎหมำยเพื่อควำมปลอดภัย  เช่น หม้อน้ ำ  เครน ถัง LPG 
ถังบรรจุสำรเคมีอันตรำย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ ลูกค้ำของงำนให้บริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ มีควำม

แตกต่ำงกันคือ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย ประมำณร้อยละ 90 จัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมำโครงกำร  ซึ่งบริษัทฯ จะ
ให้บริกำรรับเหมำช่วงส ำหรับงำน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ กลุ่มลูกค้ำหลักประมำณร้อยละ 
70 เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรง โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจ ำปี และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมกฎหมำย   
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โครงสร้างรายได้ 

                                                                                                                                     หน่วย: ล้ำนบำท 
 

ลักษณะงาน 
 

ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

กำรทดสอบโดย
ไม่ท ำลำย 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

221.66 54.60 215.48 53.71 275.71 54.55 

กำรตรวจสอบ
และรับรอง 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

180.28 44.41 181.52 45.26 225.18 44.55 

รำยได้อ่ืนๆ บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

4.03 0.99 4.13 1.03 4.53 0.90 

รวม 405.97 100.00 401.13 100.00 505.42 100.00 

 
2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบวัสดุทำงวิศวกรรม  (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงโลหะต่ำงๆ ทั้งที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และกำร
ตรวจสอบคุณภำพระหว่ำงกระบวนกำรผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ำเคร่ืองมืออุปกรณ์และโครงสร้ำงต่ำงๆจะไม่ เกิดควำมเสียหำยใน
ระหว่ำงกำรผลิต จนส่งผลให้กระบวนกำรต้องหยุดชะงัก กำรให้บริกำรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-
Destructive Test) และกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงกำรตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซและ
ระบบท่อ LPG และ NGV 

2.1.1.1  ประเภทการให้บริการ 
(1)  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test: NDT) 
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย หมำยถึง กำรทดสอบหำควำมบกพร่องหรือควำมผิดปกติของช้ินงำน รอยเชื่อมของชิ้นงำน  

โดยที่ไม่ต้องท ำลำยชิ้นงำนเพื่อกำรทดสอบ ไม่ท ำให้ชิ้นงำนเกิดกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำง ขนำด หรือสมรรถนะ  กล่ำวคือเป็นกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ เช่น แสง ควำมร้อน รังสี คล่ืนเสียง ไฟฟ้ำ หรือแม่เหล็กของวัสดุ  ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตำม
ควำมผิดปกติของโครงสร้ำงภำยในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่  กำรวัดคุณสมบัติเหล่ำนี้จะสำมำรถประเมินควำมผิดปกติของ
โครงสร้ำงภำยในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่ได้โดยไม่ท ำให้วัสดุเกิดควำมเสียหำย   กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์  โดยเฉพำะชิ้นงำนที่มีต้นทุนกำรผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตำมส่ัง  นอกจำกนี้ยังใช้ในกำร
ตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้ำงทั่วไป ทั้งก่อนกำรใช้งำน (Pre-Service) ระหว่ำงกำรใช้งำน (On service) 
และตรวจสอบระหว่ำงหยุดโรงงำน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอำยุกำรใช้งำน   
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ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 ชิ้นงำนไม่ได้รับควำมเสียหำยใดๆ  หลังกำรทดสอบแล้วสำมำรถน ำชิ้นงำนกลับมำใช้ได้ตำมปกติ 

 ตรวจสอบในขณะใช้งำนได้ 

 กำรตรวจสอบชิ้นงำนตำมระยะเวลำกำรใช้งำน  จะท ำให้ทรำบกำรเปล่ียนแปลงของสภำพชิ้นงำนหลังผ่ำนกำร
ใช้งำนแล้ว 

 อุปกรณ์มีควำมสะดวกในกำรเคล่ือนย้ำย  สำมำรถออกงำนภำคสนำมได้ 

 สำมำรถใช้ในกำรปรับปรุงเทคนิคกำรผลิต เช่น ใช้วิธีกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยตรวจสอบงำนเชื่อมแบบต่ำงๆ  
และเลือกใช้วิธีกำรเชื่อมที่ได้คุณภำพมำตรฐำนที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน เป็นต้น 

 ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต  เนื่องจำกช่วยลดของเสียระหว่ำงกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1)  กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยแบบด้ังเดิม (Conventional NDT) เช่นกำรทดสอบโดยกำรใช้รังสี และอนุภำค

แม่เหล็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมำยำวนำน ยังคงได้รับควำมนิยมและมีประสิทธิภำพอยู่ในปัจจุบัน  
2) กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีกำรตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือที่มีควำมหลำกหลำยและซับซ้อนมำกขึ้น  มีข้อดีคือใช้บุคลำกรน้อย  ระยะเวลำในกำรทดสอบน้อยกว่ำ  
รวดเร็วกว่ำ  นอกจำกนี้ยังสำมำรถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่ำ  และในปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีท ำให้ธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มำกย่ิงขึ้นเนื่องจำกสำมำรถใช้ในกำรทดสอบที่
ซับซ้อนและมีข้อจ ำกัดในแบบที่กำรทดสอบแบบด้ังเดิมไม่สำมำรถท ำได้ เช่น กำรตรวจสอบท่อส่งก๊ำซที่มี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดใหญ่ เป็นต้น 

บริษัทฯ เร่ิมต้นจำกกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยแบบด้ังเดิมและขยำยบริกำรสู่กำรทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยในปัจจุบันสำมำรถให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในอุตสำหกรรมทั้งหมด  คือ 

ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานที่ทดสอบ 

Conventional NDT 
Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี  
เป็นกำรตรวจหำรอยต ำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้สำรกัมมันตภำพรังสีและใช้
แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล  เหมำะส ำหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยู่ลึก
เข้ำไปตำมแนวรังสี 

 
กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ำมัน 
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น  รวมทั้งกำร
ตรวจสอบควำมบำง (Thinning) และกำรสึก
กร่อน 

Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก  
เป็นกำรวัดรอยบกพร่องบริเวณผิววัสดุโดยกำรใช้กำรเหนี่ยวน ำจำก
สนำมแม่เหล็กจำกไฟฟ้ำกระแสตรงหรือกระแสสลับ 

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ำมัน 
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   

Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม  
เป็นกำรใช้กำรฉีดสีลงบนพื้นผิววัสดุและท ำควำมสะอำดสีบนผิววัสดุเพื่อ 
ตรวจสอบดูรอยแตกของผิววัสดุด้วยตำเปล่ำ หรือภำยใต้แสง Black Light 

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ำมัน 
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   
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ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานที่ทดสอบ 

Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง   
เป็นกำรตรวจสอบโดยกำรใช้คล่ืนเสียงเพื่อวัดควำมหนำและค้นหำ
จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุ 

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ำมัน 
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น และงำนวัด
ควำมหนำทุกชนิด 

Hardness Test: การทดสอบความแข็ง   
เป็นกำรทดสอบควำมแข็งของโลหะในกำรต้ำนทำนต่อกำรแปรรูปถำวร ซึ่ง
มีประโยชน์ในกำรน ำมำออกแบบภำชนะรับแรงดันต่ำงๆ 

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ำมัน 
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   

Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   
เป็นกำรตรวจสอบเพื่อบอกชนิดส่วนประกอบทำงเคมีของวัสดุซึ่งมีควำม
จ ำเป็นของโลหะในงำนอุตสำหกรรม 

ตรวจวิเครำะห์ส่วนผสมของโลหะ 

Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสูญญากาศ   
เป็นกำรตรวจสอบรอยร่ัวของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคควำมแตกต่ำงของ
ควำมดันภำยในกับภำยนอกบรรจุภัณฑ์ 

ตรวจสอบรอยร่ัวตำมแนวเชื่อม และบริเวณของ
พื้นถังบรรจุน้ ำมัน หรือชิ้นงำนที่เข้ำถึงได้เพียง
ด้ำนเดียว 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยร่ัวในวัสดุเคลือบ
ผิว เป็นกำรตรวจสอบเพื่อหำรอยที่เคลือบไม่เรียบร้อยซ่ึงจะท ำให้ควำมช้ืน
หรือน ้ำซึมผ่ำนได้ 

ตรวจควำมสมบูรณ์ของกำรเคลือบวัสดุที่ไม่เป็น
ตัวน ำที่เคลือบบนวัสดุโลหะที่เป็นตัวน ำไฟฟ้ำ  

Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติกำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กของ
โลหะ  

ตรวจสอบคุณสมบัติกำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กของ
โลหะ เช่น Stainless 304 H 

Replica Test: การทดสอบการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของโลหะ  
ใช้ในกำรวิเครำะห์สำเหตุควำมเสียหำยของวัสดุอุปกรณ์ที่ท ำจำกโลหะทุก
ชนิด 

ตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคของโลหะทุกชนิด 

 Video Borescope: การทดสอบด้วยกล้อง  
เพื่อตรวจสภำพภำยในของอุปกรณ์หรือท่อ, ตรวจดูส่ิงตกค้ำง ส่ิงผิดปกติ
ต่ำงๆโดยใช้กล้องติดปลำยสำยน ำทำงส่องเข้ำไปดูสภำพภำยในของ
อุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้โดยตรง 

ตรวจสอบหำควำมผิดปกติหรือตรวจดูสภำพใน
ชิ้นงำนเล็กๆ ที่ไม่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ
ได้ 

Ferrite Scope: เพื่อวัดปริมำณเฟอร์ไรต์ในเนื้อเหล็กกล้ำไร้สนิมซ่ึงมีผล
ต่อควำมต้ำนทำนในกำรกัดกร่อน 

ตรวจสอบรอยเชื่อมของชิ้นงำนที่เป็นท่อถัง 
สแตนเลส ชนิด Duplex Stainless Steel 

Advanced NDT 
Acoustic Emission Test: การตรวจสอบด้วยคล่ืนเสียงอะคูสติก   
เป็นกำรตรวจสอบหำรอยร่ัวหรือกำรเป็นสนิมของอุปกรณ์  

ถังเก็บผลิตภัณฑ์ แนวเชื่อมในถัง 
(Aboveground storage tank, Pressure 
Vessel) และตรวจหำรอยร่ัวของวำล์ว 

Eddy Current: การตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน   
เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของท่อสเตนเลส และอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็ก
คำร์บอน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat 
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม 
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Remote Field Eddy Current: เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของ
ท่อเหล็กคำร์บอน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat 
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม 

Magnetic Flux Leakage: เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของท่อ
เหล็กคำร์บอนที่มีครีบระบำยควำมร้อน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat 
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม 

Internal Rotating Immersion System: เป็นกำรตรวจวัดควำมสมบูรณ์
ของท่อขนำดเล็กที่ท ำจำกโลหะต่ำงๆจำกภำยใน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat 
exchanger) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม 

 Phase Array (PAUT): การทดสอบด้วยคล่ืนเส่ียงความถ่ีสูงแบบ Phase 
Array เป็นกำรใช้คล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง ในกำรตรวจควำมสมบูรณ์ของเนื้อ
โลหะโดยใช้หัวตรวจสอบที่มีผลึกตรวจสอบหลำยๆหน่วยในหัวเดียวกัน ซึ่ง
ท ำให้กำรตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ได้มำก เร็ว และแม่นย ำ สำมำรถ
แสดงผลกำรทดสอบได้ชัดเจน เข้ำใจง่ำยและเก็บบันทึกผลไว้ใช้อ้ำงอิง
ต่อไปได้กว่ำแบบทั่วไป 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเนื้อโลห่ะต่ำงๆ 
เช่น ถังก๊ำชควำมดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น 

Time of Flight Diffraction (TOFD): การทดสอบด้วยคล่ืนเส่ียงความถ่ีสูง
แบบ Time of Flight Diffraction เป็นกำรใช้คล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง โดยใช้
เทคโนโลยีกำรกระเจิงของคล่ืนเสียง ซึ่งมีควำมแม่นย ำในกำรประเมินหำ
ขนำดและต ำแหน่งของรอยบกพร่องมำก 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเนื้อโลห่ะต่ำงๆ 
เช่น ถังก๊ำชควำมดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น 

Tank Floor Scan: กำรตรวจสอบหำกำรกัดกร่อนของพื้นถังน้ ำมันขนำด
ใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Flux Leakage ท ำให้ทรำบถึงสภำพ
ของพื้นถังด้ำนหลังที่มองไม่เห็น 

กำรตรวจสอบพื้นถังขนำดใหญ่ 

Computed Radiograph: เป็นกำรทดสอบด้วยรังสีโดยใช้แผ่น Imaging 
Plate แทนฟิล์ม X-ray ทั่วไป แล้วท ำกำรอ่ำนผลบนจอคอมพิวเตอร์ ท ำให้
เห็นภำพได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

กำรทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหำกำรกัดกร่อน
ของภำชนะควำมดันและระบบท่อ เป็นต้น 

 
บริษัทฯให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยชิ้นงำนต่ำงๆตำมที่ลูกค้ำก ำหนด โดย NDT ซึ่งใช้ส ำหรับทดสอบควำม

สมบูรณ์ของกำรติดต้ังหรือกำรเชื่อมวัสดุ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงยวดในอุตสำหกรรมที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง โดยเฉพำะใน
อุตสำหกรรมพลังงำน เช่น กำรวำงท่อก๊ำซธรรมชำติ กำรตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกล่ันน้ ำมัน โรงแยกก๊ำซ แท่นขุดเจำะ
น้ ำมัน โรงงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้ำของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมำที่ต้องกำรให้บริษัทตรวจสอบคุณภำพของงำนแต่ละงำน   และมี
ลูกค้ำบำงส่วนที่เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรงที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกำรตรวจสอบคุณภำพตำมระยะเวลำ จัดท ำสัญญำ
ระยะยำว  

บริษัทฯมีกำรจัดท ำประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยส ำหรับกำรให้บริกำรของพนักงำน  คุณภำพมำตรฐำน
กำรตรวจสอบ  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  ควำมปลอดภัย ฯลฯ และน ำข้อคิดเห็นของลูกค้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง
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คุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  ท ำให้สำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำเดิมไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับกำรติดต่องำนจำก
ลูกค้ำรำยใหม่ๆ อยู่เสมอ  

กำรทดสอบแบบไม่ท ำลำยนี้จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อมหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส ำหรับกำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรรำยงำนควำมสมบูรณ์หรือ
บกพร่องของช้ินงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น  แต่มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำชิ้นงำนที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่ใน
สภำพที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่   

 
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญที่สุดคือกำรป้องกันมิให้โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมต่ำงๆ เกิดควำม

เสียหำยอันจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสำหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยคืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่มี
ควำมเส่ียงในกำรท ำงำนสูง และมีโอกำสเกิดอันตรำยร้ำยแรงในวงกว้ำงหำกเกิดควำมผิดพลำด เช่น อุตสำหกรรมพลังงำนและ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อควำมน่ำเชื่อถือในระดับสำกล กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยจึงถูกควบคุมโดยมำตรฐำน
ที่ก ำหนดโดยสมำคมหรือองค์กรระดับประเทศต่ำงๆ  ซึ่งแต่ละสมำคมจะก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำยแต่ละประเภท
ขึ้นมำเป็นมำตรฐำนของตนเอง  ตัวอย่ำงองค์กรหรือสถำบันวิชำชีพส ำคัญในต่ำงประเทศที่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง
กับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมีดังต่อไปนี้ 

 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) 
นอกเหนือจำกมำตรฐำนในกำรทดสอบแล้ว  สมำคมเหล่ำนี้ยังมีกำรก ำหนดระดับทักษะของบุคลำกรผู้ตรวจสอบ  

โดยบุคลำกรจะต้องได้รับกำรอบรม  ทดสอบควำมรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกำศนียบัตรตำมระดับขั้นที่ก ำหนดไว้จึงจะ
สำมำรถท ำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนได้ เช่น  บุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบตำมมำตรฐำนของสมำคม ASNT จะมี
ทั้งหมด 3 ระดับ บุคลำกรที่ผ่ำนกำรทดสอบในระดับที่ 1 จะสำมำรถท ำกำรทดสอบและบันทึกผลได้ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 
ส ำหรับระดับที่ 2 บุคลำกรมีอ ำนำจในกำรตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงำนผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ส่วนบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
ทดสอบในระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จะมีอ ำนำจในกำรเลือกวิธีกำรทดสอบ สำมำรถจัดกำรฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรอง
ให้กับบุคลำกรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ 
 บริษัทฯมีจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองทั้งหมด 237 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับกำรรับรองระดับ 1 จ ำนวน 22 คน 
ระดับ 2 จ ำนวน 210 คน และระดับ 3 จ ำนวน 5 คน (เป็นผู้บริหำรระดับสูง 1 ท่ำน) บริษัทฯมีนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรหมุนเวียนของพนักงำนและกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต และยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
เพื่อให้บุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองมีจ ำนวนพอเพียงและมีกำรหมุนเวียนอย่ำงสมดุล   
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(2)  การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification) 
กำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพงำน เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจำกกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย  

ซึ่งท ำโดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ  รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในกำรตรวจสอบชิ้นงำน  และประมวลผลกำร
ทดสอบพร้อมทั้งออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของช้ินงำน  ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำช้ินงำนนั้นๆ มีสภำพเหมำะสม
ส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่  กำรตรวจสอบสำมำรถท ำได้ทั้งกำรตรวจสอบรับรองช้ินงำนแต่ละชิ้นงำน โดยด ำเนินกำรในระหว่ำง
กำรผลิตใหม่ที่โรงงำนผู้ผลิต หรือในระหว่ำงกำรติดต้ัง ณ สถำนที่ใช้งำน รวมทั้งด ำเนินงำนภำยหลังกำรใช้งำน เช่นกำร
ตรวจสอบและรับรองคุณภำพประจ ำปีส ำหรับถังบรรจุก๊ำซ หรือกำรตรวจสอบรวมทั้งระบบ เช่น กำรตรวจสอบโรงงำน     
(Plant Inspection Service) เป็นต้น ลูกค้ำหลักส ำหรับบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลูกค้ำที่ต้องกำรกำรรับรองตำมกฎหมำย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG NGV ถังบรรจุน้ ำมัน ถังบรรจุ
สำรเคมี เป็นต้น) หม้อไอน้ ำ ภำชนะควำมดันประเภทต่ำงๆ และอื่นๆ 

2.  ลูกค้ำที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง เช่น โรงกล่ันน้ ำมัน โรงแยกก๊ำซ โรงงำนปิโตรเคมี 
แท่นขุดเจำะน้ ำมัน ที่ต้องกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพโรงงำนตำมมำตรฐำนกำรผลิตและกำรซ่อมบ ำรุง 

กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพมีข้อดีที่ส ำคัญคือมีควำมแน่นอนของรำยได้สูง  ลูกค้ำส่วนใหญ่ใช้บริกำร
ตรวจสอบประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่องโดยจัดท ำเป็นสัญญำระยะยำว อำทิ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลิต จ ำกัด เป็นต้น นอกจำกนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภำพในกำรเติบโต
ในอนำคตสูง  สำเหตุหลักจำกกำรขยำยตัวของกำรใช้พลังงำนจำกก๊ำซธรรมชำติ  ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพของ
ถังบรรจุ ทั้งถังติดตรึงและถังที่ใช้ในกำรขนส่ง และอื่นๆตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่ำงๆดังต่อไปนี้ 

 ถังอัดควำมดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊ำซอุตสำหกรรม อำทิ ไนโตรเจนเหลว คำร์บอนไดออกไซด์เหลว 
คลอรีนเหลว เป็นต้น 

 ถังก๊ำซธรรมชำติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank)  เพื่อจัดท ำประวัติ และรับรอง
คุณภำพแท็งก์ขนส่งตำมข้อก ำหนดของส ำนักควบคุมวัตถุอันตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ ำมัน 

 หม้อไอน้ ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ ำแบบท่อน้ ำ (Water Tube Boiler) 

 ปั้นจั่นแบบเคล่ือนที่และแบบติดต้ังกับที่ (Crane and Lifting Equipment)  

 กำรตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่ำงเชื่อม (Welding / Welder Qualification Test) 

 ถังเกบ็และจ่ำยก๊ำซ และถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีกำรให้บริกำรเฉพำะดังต่อไปนี้ 
o ทดสอบครบวำระ (ณ คลังก๊ำซ ลำนบรรจุก๊ำซ สถำนีบรรจุก๊ำซ สถำนีที่ใช้ก๊ำซ เช่น โรงแรม โรงงำน 

สถำนีบริกำร ปั้มก๊ำซ และทดสอบรถขนส่งก๊ำซทำงบก) 
o ทดสอบจัดท ำประวัติถังที่มีประวัติเดิมแต่ขำดอำยุกำรใช้งำน 
o ทดสอบเพื่อขออนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ  
o ทดสอบต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
o ทดสอบเพื่อกำรโอนใบอนุญำต  เปล่ียนตัวแทนค้ำต่ำง  แก้ไขระบบท่อ 
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o ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แก้ไข เปล่ียนแปลง 
o ทดสอบถังก๊ำซหุงต้ม (Cylinder) 
o งำนจัดท ำแบบก่อสร้ำง  แบบติดต้ัง  รำยกำรค ำนวณ  เอกสำรอื่นๆ  รวมทั้งบริกำรติดต่อประสำนงำน

และให้ค ำปรึกษำย่ืนเร่ืองขออนุญำตต่อกรมธุรกิจพลังงำนและหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพเก่ียวเนื่องโดยตรงกับกำรบังคับใช้กฎหมำยควบคุมควำมปลอดภัยของวัสดุ

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต กำรขนถ่ำยเชื้อเพลิงและสำรเคมีอันตรำย ดังนั้นบริษัทฯ จึงศึกษำติดตำมกำรออกกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง  เพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุมมำกที่สุด 

ทั้งนี้นอกจำกกำรตรวจสอบรับรองตำมปกติแล้ว  บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกำรทดสอบและประเมินผลกำรใช้งำนของ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญในกระบวนกำรผลิต โดยติดตำมกำรเปล่ียนแปลง ควำมเสียหำยและกำรเส่ือมสภำพที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงำน  และน ำมำประมวลผล ตัวอย่ำงเช่น ประมวลผลให้ลูกค้ำทรำบว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ชิ้นงำนที่
ตรวจสอบมีควำมเสียหำยหรือเส่ือมสภำพเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่ำหำกชิ้นงำนมีกำรเส่ือมสภำพในอัตรำ
เดิม  ชิ้นงำนนั้นๆ จะสำมำรถใช้งำนอย่ำงปลอดภัยได้อีกนำนเท่ำใด  ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นประโยชน์อย่ำงมำกส ำหรับลูกค้ำ เช่น 
ท ำให้สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแต่ละชิ้น  สำมำรถวำงแผนกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำปีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ในบำงกรณีลูกค้ำสำมำรถใช้ผลกำรตรวจสอบเป็นเคร่ืองยืนยันส ำหรับกำรขอลดเบี้ย
ประกันภัยได้อีกด้วย 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรให้บริกำรประเมินควำมเส่ียงของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยหลักกำร Risk Based 
Inspection (RBI) เพื่อก ำหนดควำมถ่ี วิธีกำรทดสอบ และควำมเข้มงวดในกำรทดสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะท ำ
ให้กำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้โดยกำรลดควำมถ่ีกำรตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีควำมเส่ียงต่ ำ 
และลดภำระเบี้ยประกันภัยของโรงงำนที่น ำวิธีกำรนี้มำใช้ 
 
 การจัดท าประกันภัยส าหรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีกำรจัดท ำประกันภัยบุคคลที่สำมกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 30 
ล้ำนบำท เพื่อป้องกันควำมเส่ียงในกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และนอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท ำประกันภัย
เพิ่ มเติมส ำห รับ ลูกค้ำบำงรำยที่มี กำรปฏิบั ติงำนนอกชำย ฝ่ัง (Offshore) โดยเป็นกำรประกันภัยแบบ Workman 
Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพำะที่อำจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่ำงไร
ก็ตำม ในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีเกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนซึ่งน ำไปสู่กำรเรียกร้องเงิน
ประกันแต่อย่ำงใด 
  
 ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขั้นตอนกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ประกอบด้วย (1) กำรทดสอบชิ้นงำนโดยใช้วิธีกำรทดสอบโดยไม่
ท ำลำย  และ (2) กำรประเมินผลเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ้นงำน  ดังนั้นใบรับรองที่เก่ียวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
เช่นกัน คือใบรับรองส ำหรับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และใบรับรองส ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพซึ่งถือเป็นงำน
ควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม  ดังนั้นบุคลำกรที่สำมำรถออกใบรับรองคุณภำพของชิ้นงำนได้นั้นต้องเป็นบุคลำกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
สภำวิศวกรส ำหรับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุมระดับสำมัญวิศวกรขึ้นไป  โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 
4 ระดับคือ 
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 ภำคีวิศวกรพิเศษ 

 ภำคีวิศวกร 

 สำมัญวิศวกร 

 วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด) 
ทั้งนี้ขอบเขตของงำนที่แต่ละระดับสำมำรถท ำได้แตกต่ำงกันออกไป ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 

(พ.ศ. 2508) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติวิชำชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตำมมำตรำ 79 ของพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 (ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงร่ำงโดยสภำวิศวกร) เช่น ภำคีวิศวกร สำมำรถท ำงำนออกแบบและค ำนวณ ส่วนสำมัญ
วิศวกร สำมำรถควบคุมและตรวจสอบงำนติดต้ัง และวุฒิวิศวกรสำมำรถท ำงำนวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำมขอบเขต
กำรท ำงำนของวิศวกรควบคุมแต่ละระดับในรำยละเอียดก็จะแตกต่ำงกันตำมสำขำวิศวกรรม 

นอกจำกกำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรแล้ว บริษัทที่ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองก็ต้องมีกำรขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพำะกำรตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมำย เช่น กำรตรวจสอบถังก๊ำซแอลพีจี เป็นต้น  ซึ่งหน่วยงำนของภำครัฐ เช่น 
กรมธุรกิจพลังงำน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนในกำรฝึกอบรมบุคลำกรไปจนถึงกำรออกใบรับรองหรือ
ประกำศนียบัตรให้กับบุคลำกร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย   

ณ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯมีจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองที่เก่ียวกับกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพรวม 59 
คน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่เพียงพอกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรในส่วนนี้อย่ำง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 

 
ใบรับรองที่บริษัทฯได้รับ 

หน่วยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึ้น
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

กรมธุรกิจ
พลังงำน 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊ำซ
หุงต้ม ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถัง
ขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซและ
อุปกรณ์ ประเภทที่ 1 

ใช้ในงำนกำรทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊ำซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถัง
ขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซ และอุปกรณ์ 
ประเภทที่ 1 

23 ก.ค. 55 ถึง 
20 ส.ค. 58 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ ประเภท
ที่ 1 

ใช้ในงำนกำรทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊ำซและจ่ำยก๊ำซ ถังขนส่งก๊ำซ ระบบ
ท่อก๊ำซและอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ 

25 มี.ค.57 ถึง 
24 มี.ค. 60 

สภำวิศวกร 
 

ได้รับสิทธิประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคล 

ใช้ในงำนด้ำนวิศวกรรมควบคุม 1 ธ.ค. 57 ถึง 
30 พ.ย. 58 

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 

เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำน
หม้อน้ ำ หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นส่ือน ำควำมร้อน 

ใช้ในงำนตรวจสอบและรับรองหม้อน้ ำ
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือน ำ
ควำมร้อน 

31 ธ.ค. 54 ถึง  
31 ธ.ค. 60 

ส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อ
สันติ 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้ทำงด้ำน อุตสำหกรรม 

ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครองสำร
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2 

20 มี.ค. 57 ถึง  
19 มี.ค. 59 
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หน่วยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึ้น
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

 ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้ทำงด้ำน อุตสำหกรรม 

ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครองสำร
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2 

22 พ.ค. 57 ถึง  
21 พ.ค. 59 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้ทำงด้ำน อุตสำหกรรม 

ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง 
Iridium-192,Selenium-75, 
Caesium-137 

5 พ.ย. 56 ถึง  
4 พ.ย. 58 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
ทำงด้ำน เคร่ืองก ำบังรังสี 

ใช้ในงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง  
Depleted Uranium 

5 พ.ย. 57 ถึง  
4 พ.ย. 58 

 
บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจติดตำมใบอนุญำตต่ำงๆให้มีควำมต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยงำน คือ (1) ผู้ให้บริกำร ซึ่งต้อง

น ำใบอนุญำตติดตัวไปเพื่อน ำเสนอต่อลูกค้ำ (2) ฝ่ำย Safety มีหน้ำที่ควบคุมใบอนุญำตในกำรตรวจสภำพให้ตรงตำม
ข้อก ำหนด และ (3) ฝ่ำยบุคคล ที่จะจัดเก็บต้นฉบับใบอนุญำตทั้งหมดและน ำมำตรวจสอบอำยุของใบอนุญำตเป็นระยะเพื่อ
น ำเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำต่ออำยุ ซึ่งโดยปกติแล้วจะท ำกำรต่ออำยุก่อนที่ใบอนุญำตจะหมดอำยุประมำณ 60 วัน 

บริษัทฯ ติดตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและผลกระทบที่อำจเกิดกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเตรียมกำรขึ้น
ทะเบียนบุคลำกรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สำมำรถให้บริกำรตรวจสอบรับรองได้อย่ำงครบวงจร  
ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรด้ำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพตำมที่กฎหมำยก ำหนดได้ครบทุกประเภท 

 
2.1.2 การให้การอบรม 

กำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรทดสอบทำงวิศวกรรมนี้  บุคลำกรผู้มีควำมช ำนำญถือเป็นส่วนส ำคัญย่ิงส ำหรับกำรด ำรง
อยู่และควำมก้ำวหน้ำของธุรกิจ  บริษัทฯ จ ำเป็นต้องมีบุคลำกรที่มีควำมรู้  ได้รับกำรรับรองส ำหรับกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ 
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีควำมช ำนำญและแม่นย ำในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ผล เนื่ องจำก
ควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ เองและของลูกค้ำได้  ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงมำก มีเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ มี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถปรับตัวรับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้  จึงได้มีกำรจัดต้ังศูนย์กำรฝึกอบรมภำยใน
ขึ้น  มีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในหัวข้อเร่ืองกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ  โดยสำมำรถออกใบรับรองกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย
ตำมมำตรฐำนของ ASNT ให้กับบุคลำกรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ผ่ำนกำรทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3) 
ตัวอย่ำงหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย มีดังต่อไปนี้ 

 Radiographic Testing Level I & II 

 Magnetic Particle Testing Level I & II 

 Liquid Penetration Testing Level I & II 

 Ultrasonic Testing Level I & II 

 Visual Testing Level I & II 
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 Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II 
นอกเหนือจำกควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยแล้ว  บริษัทยังมีกำรเปิดอบรมควำมรู้ทั่วไปให้กับ

พนักงำนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน  ควำมปลอดภัยในองค์กร  รวมถึงจริยธรรมทำงธุรกิจ  โดยหลักสูตรทั่วไปที่เปิด
อบรม อำทิเช่น หลักสูตรกำรปฐมพยำบำล กำรดับเพลิงขั้นพื้นฐำน ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนในที่อับอำกำศ 
(Confined space) จริยธรรมองค์กร เป็นต้น   

นอกจำกนี้  บริษัทยังมีกำรจัดส่งบุคลำกรไปร่วมอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ  เพื่อ เสริมสร้ำง
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น 
 
2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
2.2.1     กลยุทธ์ทางการตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษัท 
นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยและบริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองตำมมำตรฐำนสำกลแล้ว  บริษัท

ยังมีนโยบำยที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับบริกำรให้กับลูกค้ำ  โดยกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำและ
ตอบสนองให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์สูงสุด  ตัวอย่ำงเช่น  บริษัทได้เพิ่มกำรบริกำรด้ำนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบให้กับ
ขบวนกำรผลิตของโรงกล่ันน้ ำมัน และอุตสำหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถก ำหนดแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
และระหว่ำงกำรหยุดซ่อมแซมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น   และเมื่อบริษัทได้ให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยและตรวจสอบ
แล้วพบว่ำมีควำมบกพร่อง   บริษัทก็ให้บริกำรในกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิศวกรรมเพื่อแนะน ำในกำรซ่อมแซม รวมถึงเป็นตัวแทน
ของลูกค้ำในกำรควบคุมกำรซ่อมแซมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอีกด้วย    ในปัจจุบันกำรให้บริกำรในลักษณะนี้ได้รับควำมนิยม
จำกลูกค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยบริษัทฯมีกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกำรประมวลผล รวมทั้งศึกษำ
ปรับปรุงกำรประมวลผลให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม 

การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง 
บริษัทมีกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่หลำกหลำย ทั้งวิธีกำรแบบด้ังเดิม (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้ำนของกำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ บริษัทและบุคลำกรของบริษัท
ได้รับใบอนุญำตตรวจสอบจำกภำครำชกำรหลำยประเภท  ซึ่งผู้บริหำรเชื่อว่ำบริกำรที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถครอบคลุม
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  และบริษัทยังมีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมำย
เพื่อน ำเสนอกำรให้บริกำรที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรขยำยบริกำรทำงด้ำน Advanced NDT ให้มำก
ขึ้นเพื่อให้ก้ำวทันต่อกำรพัฒนำของเทคโนโลยี มีมูลค่ำของกำรให้บ ริกำรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกำรใช้วิธีกำรแบบด้ังเดิม และ
สำมำรถให้บริกำรทดสอบที่หลำกหลำยย่ิงขึ้น โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณ์
ส ำหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม   

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศ  โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมำขนำดใหญ่

ในประเทศไทยที่มีโครงกำรก่อสร้ำงในต่ำงประเทศโดยเฉพำะในประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง  ในอดีตที่ผ่ำนมำบุคลำกรของ
บริษัทยังไม่เพียงพอส ำหรับกำรขยำยบริกำรดังกล่ำว  แต่ในปัจจุบันบริษัทมีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมมำกขึ้น
และเร่ิมมีกำรให้บริกำร ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซในประเทศพม่ำ และคำดว่ำจะขยำยบริกำรเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต   
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น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ด้วยประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีในธุรกิจกำรตรวจสอบและทดสอบทำงวิศวกรรม  ท ำให้บริษัทสำมำรถประยุกต์ใช้กำร

ทดสอบโดยไม่ท ำลำย ควำมรู้ทำงวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ค ำปรึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำทำง
วิศวกรรม (Engineering solution provider) และน ำเสนอบริกำรที่เหมำะสมส ำหรับลูกค้ำ โดยบริษัทจะท ำกำรส ำรวจระบบ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งควำมต้องกำรของลูกค้ำ  และน ำเสนอทำงเลือกในกำรทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่ำที่สุดให้กับ
ลูกค้ำ  รวมถึงให้ค ำแนะน ำทำงวิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบควำมผิดปกติ  เพื่อให้ลูกค้ำด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลและมีควำมปลอดภัยสูงสุด 

สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
ส่ิงส ำคัญที่สุดส ำหรับกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยคือกำรให้ผลกำรทดสอบที่ถูกต้องแม่นย ำได้มำตรฐำนและมี

ควำมปลอดภัย  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทน ำเสนอบริกำรในรำคำที่แข่งขันได้  โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ซึ่ง
ต้องอำศัยบุคลำกรที่เชี่ยวชำญประกอบกับกำรควบคุมที่เหมำะสม รวมทั้งมีทีมงำนเฉพำะกิจด้ำนควำมปลอดภัยเข้ำตรวจสอบ
หน้ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้ลูกค้ำเชื่อมั่นถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรบริกำร ส่งผลให้บริษัทสำมำรถรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯในปัจจุบันคือบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนและปิโตรเคมี เช่นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ โรงกล่ันน้ ำมัน โรงแยกก๊ำซ โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจ ำเป็นต้อง
มีกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่องและต้องกำรควำมปลอดภัยสูงมำก  หำกเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เกิดควำมเสียหำยที่ควบคุมไม่ได้อัน
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงรุนแรงได้  โดยกลุ่มลูกค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1)  เจ้ำของโครงกำร (Project Owners)  ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ำในงำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
หรือตำมกฏหมำย  โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจ ำปี และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมวำระที่กฎหมำยก ำหนด   

(2)  ผู้รับเหมำ (Contractors) ตำมปกติแล้วโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่นกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ กำรวำงท่อก๊ำซ เจ้ำของ
โครงกำรจะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรแทน โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้รับเหมำช่วงในส่วนของงำนทดสอบและ
ตรวจสอบทำงวิศวกรรม อย่ำงไรก็ตำมกำรจะได้รับงำนเป็นผู้รับเหมำช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรำยชื่อผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำร
รับรอง (Approved vender list) ของเจ้ำของโครงกำรด้วย   

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยรองของบริษัทคืออุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง  โดยเฉพำะงำนวิศวกรรมใช้โครงสร้ำงเหล็ก เช่น 
โครงสร้ำงโรงงำนขนำดใหญ่ อำคำรสูง เป็นต้น ซึ่งต้องกำรกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในกำรควบคุมคุณภำพ   แม้ในปัจจุบัน
รำยได้จำกกำรให้บริกำรในอุตสำหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรำยได้อื่น  อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรเชื่อว่ำรำยได้
จำกอุตสำหกรรมก่อสร้ำงจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนำคต  เนื่องจำกปัจจุบันงำนวิศวกรรมโครงสร้ำงเหล็กเป็นที่นิยมใช้มำกขึ้น
แทนโครงสร้ำงคอนกรีต เนื่องจำกก่อสร้ำงได้รวดเร็ว แข็งแรง มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรป้องกันควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว 

 
2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 2 ช่องทำงคือ 
(1)  กำรติดต่อลูกค้ำโดยตรง  ส ำหรับเจ้ำของโครงกำรแล้วบริษัทจะใช้วิธีกำรติดต่อน ำเสนอบริกำรโดยตรงเพื่อสร้ำง

โอกำสในกำรให้บริกำรและกำรได้เป็นผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรรับรอง (Approved vender list) ซึง่เมื่อบริษัทได้รับโอกำสในกำร
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ให้บริกำรแล้ว ลูกค้ำจะใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน และมีกำรแนะน ำต่อๆกัน ส ำหรับในส่วนของผู้รับเหมำบริษัทใช้
วิธีกำรติดต่อโดยตรงเพื่อสร้ำงควำมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมำในอุตสำหกรรมนี้จะเป็นผู้รับเหมำรำยใหญ่
ที่ใช้บริกำรกันมำอย่ำงต่อเนื่อง 

(2)  กำรใช้ภำครำชกำรเป็นส่ือกลำง  กำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพำะทำงด้ำนกำรตรวจรับรองหม้อน้ ำ 
ถังรับแรงดันสูง ถังแอลพีจี และถังน้ ำมันขนำดใหญ่  จะเป็นกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง  ซึ่งกำรขึ้นทะเบียนถือเสมือนเป็นกำรประชำสัมพันธ์บริษัทผ่ำนส่ือของหน่วยงำน
รำชกำรในกำรแนะน ำลูกค้ำให้ติดต่อกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่ำนั้น 

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันควำมปลอดภัยในกำรติดต้ังหรือใช้งำนวัสดุหรือ
โครงสร้ำงต่ำงๆ  สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสำหกรรมทุกประเภท  โดยกำรเติบโตของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมี
แนวโน้มเป็นไปตำมกำรพัฒนำของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ส ำคัญโดยเฉพำะสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่มีควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำรงชีพได้ถูกพัฒนำให้ก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดย้ังเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่ไม่มีขีดจ ำกัด  อย่ำงไรก็ตำมควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีน ำมำซึ่งควำมเส่ียงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงำตำมตัว  ควำมผิดพลำดหรือข้อบกพร่องเพียงน้อยนิดอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงรุนแรง  ดังนั้นกำรควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจึงเข้ำมำมีบทบำทเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ปัจจุบัน
ประเทศที่พัฒนำแล้วกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมีควำมจ ำเป็นแพร่หลำยในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมพลังงำน  
กำรก่อสร้ำง กำรเกษตร กำรแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งส่ิงรอบตัวในชีวิตประจ ำวัน เช่น สะพำน ลิฟท์โดยสำร เคร่ืองเล่นในสวน
สนุก ก็ยังมีกำรทดสอบควำมปลอดภัยโดยอำศัยกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับประเทศไทยกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยยังถูกจ ำกัดอยู่เฉพำะในบำงอุตสำหกรรม เช่นเดียวกับ
กำรควบคุมคุณภำพโดยทั่วไปกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยจัดเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจำกต้นทุนที่จ ำเป็นในกำรผลิต  
ดังนั้นธุรกิจที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยจึงเป็นธุรกิจที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
ได้แก่ อุตสำหกรรมพลังงำนและ ปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยเฉพำะที่ใช้โครงสร้ำงโลหะ  เช่น ตึกสูง สะพำน กำร
ก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ต่ำงๆ เป็นต้น เนื่องจำกอุบัติเหตุและควำมผิดพลำดในอุตสำหกรรมเหล่ำนี้สำมำรถก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงร้ำยแรง   

ทั้งนี้ ผู้บริหำรประเมินว่ำแนวโน้มกำรเติบโตของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมี
กำรพึ่งพิงธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหำพลังงำนเป็นส ำคัญ  ซึ่งควำมเก่ียวเนื่องของ NDT กับอุตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถ
สรุปได้ดังภำพ 
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การส ารวจและผลิต 

ก๊ำซ
ธรรมชำติ 

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคำร์บอนอื่นๆ 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊ำซ 
NGV,LPG 

โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น 

โรงงานปิโตรเคมีขั้นกลาง 
และขั้นปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อื่นๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายยอ่ย 

น้ ำมัน 
ส ำเร็จรูป 

อื่นๆ รวมท้ังวัตถุดิบ
ส ำหรับอุตสำหกรรม 

ปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี
บริการก๊าซ 

น้ ำมันดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คุณภำพของท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ท่อส่งน้ ำมัน และอื่นๆ 

ทดสอบกำรก่อสร้ำงและติดตั้งโรงงำน  
และตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน 

ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซ ถัง
น้ ำมัน รวมท้ังสำรเคมีอันตรำยอื่นๆ ตำม
กฎหมำย ในกระบวนกำรขนส่งและกำร
เก็บรักษำ 

โรงกล่ันน้ ามัน 

ทดสอบกำรก่อสร้ำงและติดตั้งแท่นขุดเจำะ
น้ ำมัน และตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน 

 
ทดสอบกำรก่อสร้ำงและตรวจสอบระหว่ำง
กำรใช้งำนส ำหรับโรงงำนปิโตรเคมีขั้นต้น  
รวมท้ังขั้นกลำงและปลำยบำงส่วน 

 

ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊ำซ สถำนี
บริกำรก๊ำซ ถังบรรจุก๊ำซ LPG และ NGV 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของไทย 
 

    ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี                        NDT / Inspection & Certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NDT / Inspection & Certification มีควำมจ ำเป็น ต่อกำรตรวจสอบคุณภำพส ำห รับกำรจัดหำพลังงำนทั้ ง

กระบวนกำรต้ังแต่กำรส ำรวจและผลิตจนกระทั่งถึงผู้ใช้พลังงำนรำยย่อยระดับครัวเรือน  ดังนั้น NDT / Inspection & 
Certification จึงมีแนวโน้มกำรเติบโตตำมอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอุตสำหกรรมที่ย่ังยืน
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ภำครัฐได้เร่ิมให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนคว ำม
ปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมำกขึ้น เห็นได้จำกกำรออกกฎหมำยควบคุมให้มีกำรตรวจสอบถังก๊ำซตลอดจนอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับก๊ำซ LPG และ NGV   อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมำตรกำรควำมปลอดภัยท ำให้
ไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำที่ควร    ซึ่งหำกมีกำรให้ควำมรู้และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจะท ำให้กำรเติบโตของกำร
ให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่ำงก้ำวกระโดด 

ทั้งนี้ ธุรกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพำะและเป็นกำร
ให้บริกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำโดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจพลังงำนและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบรับรอง
โรงงำนและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมทั้งกำรตรวจสอบตำมกฎหมำย จึงท ำให้ฐำนลูกค้ำ
ส่วนใหญ่ของบริษัทมีกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบกำรของบริษัทได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวทำง
เศรษฐกิจน้อย 
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ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซหุงต้ม (LPG) :   
- สถำนีบรรจุก๊ำซ สถำนีบริกำร สถำนที่ใช้ก๊ำซ ต้องขอรับใบอนุญำตและก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเพื่อต่ออำยุ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุทุกปี และต้องมีกำรตรวจสอบและรับรองทั้งในกำรก่อสร้ำงใหม่และทุกๆ 5 ปี  
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) : 
- สถำนีบริกำร และสถำนที่ใช้ก๊ำซ เช่น โรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ต้องขอรับใบอนุญำตและ

ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเพื่อต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุทุกปี  และต้องมีกำรตรวจสอบและรับรอง
ทั้งในกำรก่อสร้ำงใหม่และทุกๆ 5 ปี 

น้ ามัน (Aboveground Storage Tank): 
- ถังน้ ำมันขนำดใหญ่ ต้องมีกำรตรวจสอบภำยนอกทุกปี และตรวจภำยในทุก 15 ปี 
       นอกเหนือจำกกฎหมำยเพื่อควบคุมควำมปลอดภัยของสถำนที่ เก็บ ใช้งำนและกำรขนส่งก๊ำซและน้ ำมันแล้ว 

ภำครัฐยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุมดูแลควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำและขนส่งสำรเคมีอันตรำย โดยก ำหนดให้ถัง
บรรจุและขนส่งสำรเคมีอันตรำยต้องมีกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนทุก 3 และ 6 ปีตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสำหกรรมกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องของกำรผลิตพลังงำนจำกน้ ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ  โครงสร้ำง

ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ  

 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ ำมันมำแปรสภำพเป็นสำรโอ
เลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่ำนกระบวนกำรกล่ัน แยก ท ำให้แตกตัว และแปรรูป 

 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่ำนกระบวนกำรแปร
รูปต่ำงๆ เช่นเม็ดพลำสติก วัสดุสังเครำะห์ต่ำงๆ 

 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงไปผ่ำนกระบวนกำร
แปรรูปต่ำงๆ ให้ กับกำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสำหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ เป็นต้น 

กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพจะเก่ียวข้องโดยตรงกับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
และขั้นกลำง เนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตมีกำรใช้ถังบรรจุควำมดันสูง ถังบรรจุสำรเคมีอันตรำยและสำรกัดกร่อน  ซึ่ง
จ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบ (Plant shutdown inspection) ตำมมำตรฐำนกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ดังนั้นกำรขยำยกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่ำงดี  

กำรประกำศให้ท้องที่ เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่ำว จะส่งผลให้ก ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรปิโตรเคมีเกิดกำรต่ืนตัวในเร่ืองส่ิงแวดล้อมมำกย่ิงขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้มีกำรตรวจสอบเพื่อควบคุมกำรปล่อย
มลพิษในโรงงำน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจำกบริษัทสำมำรถให้บริกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรร่ัวไหลของท่อและวำวล์ต่ำงๆ
ได้ด้วยเคร่ืองมือ Advanced NDT 
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 ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำแม้ควำมซับซ้อนจะไม่เท่ำกับระบบกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับกำร

ควบคุมโดยกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยรวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพเช่นกัน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงำน
ติดต้ังโรงไฟฟ้ำใหม่ เช่น โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ ต้องมีกำรตรวจสอบท่อล ำเลียงน้ ำจำกเขื่อนมำสู่กังหัน   และโรงไฟฟ้ำที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติ และโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง  มีกำรตรวจสอบหม้อน้ ำ ท่อส่งไอน้ ำ  โรงไฟฟ้ำพลังก๊ำซธรรมชำติ มีกำร
ตรวจสอบท่อส่งก๊ำซ เป็นต้น  ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับกำรรับรอง (Approved vender list) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) ท ำให้ได้รับงำนตรวจสอบโรงไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่ อง 
และมีโอกำสในกำรเติบโตตำมกำรขยำยตัวของกำรผลิตไฟฟ้ำ 

 
2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

ส ำหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดว่ำมีกำรแข่งขันที่ไม่รุนแรง ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมักจะมีฐำนลูกค้ำเป็นของตนเอง 
โดยปกติจะไม่มีกำรแย่งลูกค้ำกันเว้นแต่ลูกค้ำมีควำมประสงค์จะเปล่ียนผู้ให้บริกำรเนื่องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร  ส ำหรับคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Advanced NDT) ซึ่งลูกค้ำที่ใช้บริกำรส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่ำงชำติเช่นกัน  บริษัทข้ำมชำติเหล่ำนี้ยังมีกำรให้บริกำรใน
วงจ ำกัดเนื่องจำกมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกำรในประเทศไทย  ในปัจจุบันบริษัทที่ใช้กำรทดสอบแบบ 
Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เนื่องจำกเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มี
ต้นทุนที่สูงกว่ำมำก  ดังนั้นบริษัทจึงมองว่ำกำรเข้ำมำให้บริกำรของบริษัทต่ำงชำติจะเป็นกำรเปิดตลำด Advanced NDT ให้
กว้ำงขึ้น  ท ำให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดีและควำมคุ้มค่ำของเทคโนโลยีนี้ และจะมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับ
ควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต   

บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศ  แต่ใช้นโยบำยกำรสร้ำงพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่
ค้ำกับบริษัทข้ำมชำติหลำยรำย เพื่อให้บริกำรทำงด้ำน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ท ำกำรศึกษำเทคโนโลยีใหม่ๆจำกคู่
ค้ำเหล่ำนี้เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรของตนเองต่อไป เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน  

ควำมได้เปรียบส ำหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภำพในกำรให้กำรทดสอบที่หลำกหลำยครอบคลุมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรทดสอบและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ควำมพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และ
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร    จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำท ำให้บริษัทมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผู้บริหำรเชื่อว่ำบริษัทมีข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นในกำรแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

 เป็นหนึ่งในผู้น ำตลำด โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 30 จำกมูลค่ำตลำดรวม 

 มีบริกำรที่ครบวงจร  โดยเฉพำะในด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ  ซึ่งบริษัทมีบุคลำกรในด้ำนนี้
มำกกว่ำคู่แข่งรำยอื่นๆ  และสำมำรถให้บริกำรตรวจสอบรับรองตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้ทุกประเภท 

 มีควำมแน่นอนของรำยได้สูง  โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ซึ่งมีฐำนลูกค้ำ
ที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องประมำณร้อยละ 90 

 มีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของกำรบริกำร  โดยกำรน ำผลกำรทดสอบตำมมำตรฐำนมำประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ  เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 มีพันธมิตรทำงกำรค้ำที่แข็งแกร่ง  ลูกค้ำหลักของบริษัท เช่น บริษัทในกลุ่ม ปตท  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เป็นต้น  ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่นคงมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก  ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นลูกค้ำใหม่เกิดควำม
ไว้วำงใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัท 

 มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยสูงในกำรท ำงำน โดยมีทีมงำนควำมปลอดภัยท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ  ช่วยให้ลูกค้ำเกิดควำมม่ันใจในคุณภำพกำรบริกำรของบริษัทมำกย่ิงขึ้น 

 มีควำมพร้อมของทีมงำน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อกำรให้บริกำรส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ได้รับกำรรับรองด้ำนคุณภำพโดย ISO 9001 และ ISO 17025 (มำตรฐำนกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรส ำหรับ
ในกำรวัดควำมหนำของเหล็กและเหล็กกล้ำ)  และมีโครงกำรขอใบรับรองมำตรฐำนกำรทดสอบประเภทอื่นๆใน
อนำคตเพื่อเป็นกำรยืนยันคุณภำพในกำรให้บริกำรของบริษัท 

 ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทั้งหมดจ ำนวน 4 ใบ โดยได้รับกำร
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี และได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรที่เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำน 

 
2.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ 

วัตถุดิบที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย  
และวัสดุส้ินเปลือง เช่น สำรรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและบำงส่วน
ส่ังซื้อกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย ส่วนวัสดุส้ินเปลืองจะส่ังซื้อกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศแทบทั้งหมด  ทั้งนี้ตัวแทน
จ ำหน่ำยเคร่ืองมือและวัสดุส้ินเปลืองมีอยู่หลำยรำย  บริษัทจึงไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง 

กำรน ำเข้ำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีที่น ำเข้ำตำมสิทธิประโยชน์จำก BOI กำรซื้อขำยจะใชเ้ป็นเงิน
สกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ บริษัทฯ มิได้ท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรับกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ  อย่ำงไรก็
ตำมที่ผ่ำนมำผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนไม่จัดว่ำมีนัยส ำคัญต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัท  ส ำหรับในอนำคต
ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรพิจำรณำท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงในกรณีที่ยอดซื้อ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 
2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรใช้งำนวัสดุอันตรำยที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย เช่น สำรรังสี ได้รับกำรควบคุมจำก
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  โดยบริษัทมีกำรควบคุมกำรจัดเก็บและใช้งำนสำรรังสีอย่ำงเข้มงวด สำรรังสีที่เหลือจำกกำรใช้งำน
จะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย  ส่วนวัสดุที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยประเภทอื่น เช่น ภำชนะบรรจุสำรเคมี น้ ำยำล้ำงฟิล์ม เศษวัสดุ จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับก ำจัดของเสีย
อุตสำหกรรมที่ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย  ทั้งนี้บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยของผู้เก่ียวข้องและส่ิงแวดล้อมเป็น
อย่ำงมำก  โดยจะจัดให้มีทีมเฉพำะกิจเข้ำตรวจสอบกำรท ำงำนของพนักงำนที่หน้ำงำนลูกค้ำและรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ  เพื่อดูแลป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นทั้งกับพนักงำนและส่ิงแวดล้อม 
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2.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

กำรประกอบธุรกิจของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) รวม 4 ฉบับ 

ในปี 2557 บริษัทมีรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีตำมสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของรำยได้รวม โดยในส่วนของกำร
ให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของรำยได้จำกกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และส่วนของ
กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 57.49 ของรำยได้จำกกำรตรวจสอบและรับรอง  
 
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 โดยทั่วไปธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะรับจ้ำงท ำงำนตำมสัญญำก ำหนดกำรส่งมอบงำนจะแตกต่ำงกันตำมที่ลูกค้ำ
ก ำหนด บริษัทค ำนวณมูลค่ำงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยวิธีอัตรำร้อยละของงำนที่เสร็จ 
(Percentage of work completion) 
 ณ วันส้ินงวด 31 ธันวำคม 2557 งำนที่ยังไม่ส่งมอบคิดเป็นมูลค่ำ 78.07 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่1 หน้า 24 

 

 
1.  ความเสี่ยงในการเรียกช าระเงินจากผู้รับเหมา 

 ลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้ำของโรงงำน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO 
โดยบริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่มนี้ประมำณกว่ำ 50% ซึ่งไม่มีปัญหำกำรช ำระเงิน อำจมีปัญหำควำมล่ำช้ำจำกระบบกำร
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสำรบ้ำง ส่วนลูกค้ำกลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่มนี้
ประมำณกว่ำ 40%  ซึ่งปกติโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่น กำรสร้ำงโรงกล่ันน้ ำมัน กำรวำงท่อก๊ำซ เจ้ำของโครงกำรจะว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำรำยใหญ่หรือผู้รับเหมำหลักเป็นผู้ด ำเนินโครงกำร  โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมำช่วงในส่วน
ของงำนทดสอบและตรวจสอบทำงวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับเหมำหลักไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ส ำเร็จ  บริษัทฯ อำจ
ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับช ำระจำกเจ้ำของโครงกำรล่ำช้ำจนส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้   
 การป้องกันและลดความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้วำงแนวทำงกำรป้องกันควำมเส่ียงในกำรผิดนัดช ำระหนี้ในอนำคตไว้โดยกำรพิจำรณำกำรให้เครดิตลูกค้ำ
ด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนำดงำนโครงกำรที่จะ
ด ำเนินกำร  รวมทั้งพิจำรณำประวัติกำรช ำระหนี้โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกผู้ที่เก่ียวข้อง   นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้พิจำรณำจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมำส  กรณีมีข้อบ่งชี้ของกำรผิดนัดช ำระหนี้ บริษัทได้ด ำเนินกำรขอให้ผู้รับเหมำจัดท ำหนังสือโอนสิทธิ
เรียกร้องจำกผู้รับเหมำไปยังเจ้ำของโครงกำรโดยตรง  หรืองดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำรำยนั้นชั่วครำวจนกระทั่งมูลหนี้เก่ำได้รับ
กำรช ำระ  
 

2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับงำนให้บริกำร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนในงำนตรวจสอบและ

งำนวิศวกรรมบริกำร จึงจ ำเป็นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ  สำมำรถทดสอบและแปลผลได้อย่ำงแม่นย ำ 
เนื่องจำกว่ำ หำกมีควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจน ำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งหำกบริษัทฯ สูญเสีย
บุคลำกรหรือมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถที่ไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ได้   

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร

ด้วยกำรส่งไปอบรมทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งก ำหนดแผนให้หน่วยงำนฝึกอบรมภำยใน  ท ำกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เป็นต้น   
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดกรองพนักงำนที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ ซึ่งส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือและภำพลักษณ์
ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ สำมำรถจัดหำและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องท ำให้บุคลำกรที่เข้ำใหม่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลำกรที่ลำออกไปได้อย่ำงสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลำกรที่เพียงพอส ำหรับกำร
ให้บริกำร  และมีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยงำนในอนำคต 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถโดยกำรให้ค่ำตอบแทนในอัตรำที่ไม่ต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉล่ียของค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน  มีกำรประกันสุขภำพ จัดต้ังกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นสวัสดิกำร

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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ให้กับพนักงำน  ให้ทุนกำรศึกษำในสำยงำนเก่ียวข้อง  และอื่นๆ  บริษัทฯ คำดว่ำนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นจะสำมำรถรักษำ
บุคลำกรของบริษัทฯ ไว้ได้ 
 

3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อมหลักฐำน

หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส ำหรับกำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรรำยงำนควำมสมบูรณ์
หรือจุดบกพร่องของชิ้นงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำช้ินงำนที่ตรวจสอบนั้นยังอยู่
ในสภำพที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีควำมเส่ียงต่อภำระในกำรรับประกันต่อควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นกับชิ้นงำนในอนำคต  อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรอง บริษัทฯ มีกำรตรวจรับรองกำรใช้
งำนของชิ้นงำนที่ตรวจสอบโดยกำรอ้ำงอิงจำกผลกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย  ท ำให้เกิดควำมเส่ียงในกรณีที่ชิ้นงำนที่บริษัทฯ ให้
กำรรับรองเกิดควำมเสียหำยโดยมีหลักฐำนว่ำบริษัทฯ มีกำรประเมินผลผิดพลำด  ซึ่งบริษัทฯ อำจมีภำระรับผิดชอบส ำหรับ
ควำมเสียหำยดังกล่ำว 

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้จัดท ำประกันภัยบุคคลที่ 3 ส ำหรับควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กำร

ให้บริกำรตรวจสอบและกำรรับรองแต่ละรำยกำรนั้น บริษัทฯ มีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตำมมำตรฐำนวิชำชีพและมีมำตรกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยอย่ำงสม่ ำเสมอในด้ำน
คุณภำพของผลงำน คุณภำพกำรให้บริกำร มำตรฐำนควำมปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับกำรร้องเรียนจำก
ลูกค้ำแต่อย่ำงใด ท ำให้บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำควำมเส่ียงจำกกำรรับรองผลงำนดังกล่ำว เป็นควำมเส่ียงที่สำมำรถควบคุมได้ 
อย่ำงไรก็ตำมในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประเมินผลผิดพลำด ท ำให้บริษัทฯ ยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยจำก
กำรรับรองผลงำน 
  

4.  ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม 
นโยบำยกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำซึ่งรวมถึงกำรเปิดเสรีกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรม เปิดโอกำสให้คู่แข่งขันที่เป็นบริษัท

ข้ำมชำติเข้ำมำน ำเสนอบริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยให้กับบริษัทในประเทศไทยมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทข้ำมชำติ
เหล่ำนี้ จะให้บริกำรทำงด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยขั้นสูง (Advanced NDT) และมีค่ำบริกำรที่สูงกว่ำบริษัทสัญชำติไทย 
ผู้บริหำรมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำมำของบริษัทข้ำมชำติจะให้ประโยชน์ในแง่ของกำรท ำให้เทคโนโลยี Advanced NDT เป็นที่รู้จัก
และใช้งำนแพร่หลำยมำกกว่ำปัจจุบัน 

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้ปรับตัวโดยกำรเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ำมชำติที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน Advanced NDT เพื่อ

ให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน ซึ่งจะท ำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่ำวจำกพันธมิตร เพื่อกำรเตรียมตัวส ำหรับกำร
แข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต 
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5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะส้ันและระยะยำว จึงไม่มีปัจจัยควำมเส่ียง จำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้

และกำรช ำระหนี้ อีกทั้งบริษัทคู่ค้ำมีขนำดใหญ่และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินสูง จึงท ำให้ไม่มีควำมกังวลในเร่ืองของควำมเส่ียง

ทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ 

 

6.  ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา  

 บริษัทฯ มีกำรซื้อเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนน้อย จึงไม่มีควำมเส่ียงจำก
อัตรำกำรแลกเปล่ียนเงินตรำของบริษัทฯ 

 

7.  ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกำรท ำงำนที่ขึ้นอยู่กับอุตสำหกรรมประเภทพลังงำน เชื้อเพลิง ปิโตรเคมี 
ฯลฯ ดังนั้นหำกภำวะทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรมพลังงำนเติบโต ควำมต้องกำรในธุรกิจวิศกรรมควำมปลอดภัยย่อมสูงขึ้น
ตำมไปด้วย ส่งผลให้เกิดคู่แข่งทำงกำรค้ำในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ  

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้วยกำรหำฐำนลูกค้ำใหม่ โดยกำรเน้นกำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำง

จำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น อีกทั้งยังรักษำฐำนลูกค้ำเดิมเอำไว้ด้วยประสิทธิภำพและคุณภำพของผลงำนที่สร้ำงขึ้น รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้ำและยังมีกำรจัดหำอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัยเพื่อขยำยขอบเขตของกำรท ำงำนให้ดีย่ิงขึ้น  

 
8.  ความเสี่ยงเรื่องวัสดุที่ให้บริการ 

บริษัทมีกำรใช้วัสดุในกำรให้บริกำรหลำยชนิดด้วยกัน วัสดุส้ินเปลืองโดยส่วนใหญ่จะส่ังซื้อจำกตัวแทนจ ำหน่ำยใน
ประเทศ จำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลำยรำยด้วยกัน บริษัทจึงไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง อีกทั้งบริษัท
ยังมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวัสดุส้ินเปลืองในกำรให้บริกำร   
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลัก 
 
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วย 
 
 4.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที่ ที่ตั้ง เนื้อท่ี 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองที่ดิน 

66114 และ 
66115 

อ.บ้ำนบึง  
จ.ชลบุรี 

1 งำน  
66 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 1,932,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนสำขำ 

66116 อ.บ้ำนบึง  
จ.ชลบุรี 

41 ตำรำงวำ เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 287,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนสำขำ 

110547 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 2,800,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนใหญ่ 

89857 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ 1 งำน 
18.6 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 4,000,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนใหญ่ 

89858 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

1 ไร่ 3 งำน 
77.9 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 2,200,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนใหญ่ 

31034 และ 
31035 

อ.บ้ำนบึง  
จ.ชลบุรี 

2 ไร่ เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 7,500,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนสำขำ 

6628 เขตประเวศ 
จ.กรุงเทพฯ 

38 ตำรำงวำ เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 2,280,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนสำขำ 

30487 อ.บ้ำนบึง 
จ.ชลบุรี 

10 ไร่ เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 11,000,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนย่อย 

107110 อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 

1 ไร่ เป็นเจ้ำของ -ไม่มี- 3,081,000 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนย่อย 

รวม 35,080,000 
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4.1.2     เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอ่ืน 

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 35,743,901 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นเจ้ำของ 51,076,608 
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ 4,418,739 
เคร่ืองตกแต่งติดต้ังส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ 3,027,147 
งำนระบบสำธำรณูปโภค เป็นเจ้ำของ 4 

ยำนพำหนะ 
เป็นผู้เช่ำ (สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน) 13,574,534 

เป็นเจ้ำของ 13,210,229 
รวม 121,051,162 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  
บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องด ำเนินคดีกับบริษัท นำแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ำกัด (“นำแคป”) (จ ำเลย) 

เก่ียวกับมูลหนี้ที่นำแคปค้ำงช ำระกับบริษัทเป็นจ ำนวน 17.23 ล้ำนบำท (เป็นยอดลูกหนี้คงค้ำงรวมกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภำษีมูลค่ำเพิ่มจ ำนวน 0.89 ล้ำนบำท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ต้ังส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ ำนวน มูลหนี้จ ำนวน
ดังกล่ำวเป็นมูลหนี้จำกนำแคปโดยตรงจ ำนวน 12.07 ล้ำนบำท และจำกบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด (“โอพีไอ”) 
จ ำนวน 5.16 ล้ำนบำท ซึ่งทั้งสองเป็นผู้รับเหมำในโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) 
โดยนำแคปเป็นผู้รับเหมำโดยตรงจำก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมำช่วงจำกนำแคปอีกทอดหนึ่ง บริษัทรับงำนตรวจสอบท่อ
ก๊ำซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงื่อนไขว่ำโอพีไอจะจ่ำยช ำระเงินให้กับบริษัทหลังจำกที่ได้รับช ำระจำกนำแคปแล้ว ดังนั้นนำแคปจึง
เป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ของนำแคปมำให้กับบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2551) 

นำแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับ
อุตสำหกรรมพลังงำนและมีเครือข่ำยทั่วโลก นำแคปชนะกำรประมูลในโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซให้กับ ปตท. หลำยโครงกำร โดย
บริษัทฯ รับเหมำช่วงจำกนำแคปในงำนตรวจสอบท่อส่งก๊ำซรวม 3 โครงกำรด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊ำซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อ
ส่งก๊ำซส่วนต่อเส้นที่สำมระบบท่อก๊ำซบนบกจำกโรงแยกก๊ำซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้ำบำงปะกง  และ (3) ท่อส่งก๊ำซทรำนส์
ไทยมำเลเซีย (รับงำนร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่ำโครงกำรรวมทั้งส้ิน 89 ล้ำนบำท 

โครงกำรเร่ิมต้นในปี 2547 โดยนำแคปจ่ำยช ำระเงินอย่ำงสม่ ำเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมำสที่ 2 ของปี 2549 ที่
เร่ิมมีกำรค้ำงช ำระ ซึ่งบริษัทฯ ใช้มำตรกำรติดตำมทวงถำม รวมทั้งจัดท ำหนังสือถึงผู้บริหำร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดกำรช ำระ
หนี้ของนำแคป จนนำแคปยินยอมลงนำมในหนังสือรับสภำพหนี้ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวันที่ 21 
พฤศจิกำยน 2549 โดยตกลงจะช ำระหนี้ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2550 ในระหว่ำงนั้นนำแคปมีกำรช ำระหนี้บำงส่วน 
จนกระทั่งบริษัทฯ ด ำเนินงำนตำมสัญญำเสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีกำรสรุปงำนให้นำแคปตำมสัญญำแต่
ยังมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อก๊ำซที่ทดสอบด้วยรังสีส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซพระนครเหนือ-ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็น
หลักฐำนส ำคัญในกำรตรวจสอบที่นำแคปจ ำเป็นต้องใช้ประกอบกำรส่งมอบงำนให้กับ ปตท. โดยบริษัทฯ แจ้งต่อปตท.และนำ
แคปว่ำจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนำแคปช ำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษำของ ปตท.
ในโครงกำรวำงท่อก๊ำซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ท ำหนังสือแจ้งต่อนำแคปว่ำ ปตท.จะยังไม่รับงำนอย่ำงสมบูรณ์หำกนำแคปไม่ส่ง
มอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังไม่ได้รับกำรติดต่อจำกนำแคปเพื่อขอน ำฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่ำวไปส่งมอบให้แก่ 
ปตท.แต่อย่ำงใด ซึ่งหมำยควำมว่ำนำแคปยังมิได้ส่งมอบงำนก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซพระนครเหนือ -ใต้ ดังกล่ำวให้ ปตท.อย่ำง
สมบูรณ์   
 
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายส าหรับความเป็นไปได้ในการได้รับช าระหนี้ 

นำแคปได้รับจ้ำงท ำงำนให้แก่ ปตท.จ ำนวนทั้งส้ิน 4 สัญญำ โดยมีงำน 1 สัญญำ คือ สัญญำจ้ำงเหมำวำงท่อส่งก๊ำซ
โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ-ใต้ ที่ ปตท.ยังมีหนี้คงเหลือหลังหักค่ำเสียหำยและค่ำปรับแล้วเป็นจ ำนวนเงิน  101.88 ล้ำนบำท  
ในขณะที่มีเจ้ำหนี้ของนำแคปขออำยัดค่ำจ้ำงจำก ปตท.เป็นเงินทั้งส้ิน 1,204.04 ล้ำนบำท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตำม
ค ำส่ังอำยัดแม้แต่รำยเดียว เนื่องจำก ปตท.อ้ำงว่ำค่ำจ้ำงคงเหลือที่จะช ำระให้นำแคปไม่เพียงพอที่จะช ำระตำมกฎหมำยอำยัด
ได้ทุกรำย ประกอบกับนำแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง  แต่ไม่ได้รับควำมยินยอมจำก ปตท. จึง
ยังเป็นปัญหำข้อกฎหมำยว่ำกำรโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่  รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมำยว่ำจะต้องช ำระเงินให้ใคร  จึงได้
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ย่ืนค ำร้องขอเพิกถอนค ำอำยัดของเจ้ำหนี้ทุกรำย  โดยจะขอน ำเงินค่ำจ้ำงคงเหลือจ ำนวนดังกล่ำวไปวำง ณ ส ำนักงำนวำง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ที่แท้จริงต่อไป  ซึ่งศำลอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีและได้มีค ำส่ังอำยัดแล้วบำงรำย แต่ยังไม่
ครบทุกค ำส่ัง เนื่องจำกนำแคปมีเจ้ำหนี้เป็นจ ำนวนมำก ปตท.จึงยังไม่สำมำรถน ำเงินไปวำง ณ ส ำนักงำนวำงทรัพย์ได้ ทั้งนี้
หำกศำลพิพำกษำว่ำกำรโอนสิทธิเรียกร้องของนำแคปให้กับธนำคำรพำณิชย์ไม่มีผลตำมกฎหมำย เจ้ำหนี้ที่ศำลส่ังอำยัดทุก
รำยจะได้รับช ำระหนี้ตำมสัดส่วน 
     บริษัทฯ ต้ังมูลหนี้ที่เก่ียวข้องกับนำแคปเป็นหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ ำนวนแล้วเมื่อปี 2550 และต่อมำ เมื่อวันที่ 20 
มีนำคม 2552 ศำลได้พิพำกษำให้นำแคปช ำระหนี้แก่บริษัทฯ ทั้งจ ำนวนพร้อมดอกเบี้ย แต่ก็ไม่ได้รับช ำระหนี้  นอกจำกนี้นำ
แคปได้ถูกบริษัท  เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส  จ ำกัด ฟ้องคดีล้มละลำย เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2553  และศำลมีค ำส่ังพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำดเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ย่ืนค ำขอรับช ำระหนี้ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21 
กรกฎำคม 2553 ในวันนัดตรวจค ำรับช ำระหนี้  เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2554 ปรำกฎว่ำมีเจ้ำหนี้ย่ืนค ำขอรับช ำระหนี้รวม  78  
รำย  เป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน  7,538,649,944.39 บำท (เจ็ดพันห้ำร้อยสำมสิบแปดล้ำนหกแสนส่ีหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยส่ีสิบส่ีบำท
สำมสิบเก้ำสตำงค์) ต่อมำจพท.ได้นัดประชุมเจ้ำหนี้คร้ังแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหำคม  2554 เพื่อปรึกษำว่ำ ควรจะยอมรับค ำขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลำยของลูกหนี้  หรือควรจะรำยงำนศำลขอให้พิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำยต่อไป   โดยจพท.แจ้งว่ำนำ
แคปได้ย่ืนค ำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย ฉบับลงวันที่  17  สิงหำคม  2554 เสนอเงื่อนไขว่ำ ยอมช ำระบรรดำหนี้ที่ศำลมี
ค ำส่ังอนุญำตให้ได้รับช ำระหนี้แล้ว เป็นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศำลมีค ำส่ังอนุญำต มีก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินในงวด
เดียวภำยใน 3 ปี นับจำกวันที่ศำลมีค ำส่ังเห็นชอบกับกำรประนอมหนี้  แต่เนื่องจำกเจ้ำหนี้ที่มำร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทรำบ
ค ำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำยของนำแคปในวันประชุม จึงขอเล่ือนกำรลงมติ และเล่ือนกำรประชุมเจ้ำหนี้ออกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ  จพท.จึงเล่ือนกำรประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวำคม 2554  แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้ำหนี้คร้ัง
แรก (ที่เล่ือนมำ) เนื่องจำกจพท.ไม่สำมำรถส่งประกำศให้แก่เจ้ำหนี้ซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้  จึงต้องเล่ือน
กำรประชุมออกไปเป็นวันที่  20  มีนำคม 2555  แต่ต่อมำเมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้ำหนี้คร้ังแรก (ที่เล่ือนมำ) เนื่องจำกจพท.ไม่
สำมำรถส่งประกำศให้แก่เจ้ำหนี้ได้ครบทุกรำย  จึงต้องเล่ือนกำรประชุมเจ้ำหนี้ออกไปอีกคร้ังเป็นวันที่ 10 กรกฏำคม  2555 
เวลำ  10.00  นำฬิกำ  
 ในชั้นสอบสวนค ำขอรับช ำระหนี้  บริษัทฯ ได้น ำส่งเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้องกับมูลหนี้ที่ได้ย่ืนค ำขอรับช ำระหนี้ของ
นำแคป  ในมูลหนี้ตำมค ำพิพำกษำ  และมูลหนี้ตำมสัญญำโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำเพื่อให้ศำลพิจำรณำส่ังต่อไป  ซึ่งบริษัทฯมีโอกำสน่ำจะได้รับช ำระหนี้ตำมที่ได้ย่ืนค ำขอรับช ำระหนี้ไว้ เพ รำะ
บริษัทฯเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ และมีหลักฐำนที่เก่ียวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับช ำระหนี้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ไม่เต็ม
จ ำนวนที่ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้  หำกที่ประชุมเจ้ำหนี้มีมติยอมรับตำมที่นำแคปเสนอขอช ำระหนี้เป็นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของยอด
หนี้ที่ศำลมีค ำส่ังอนุญำตให้ได้รับช ำระหนี้  และจำกกำรที่จพท.สำมำรถรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียงเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน 
2,189,468.53 บำท  จำกที่มี เจ้ำหนี้ ย่ืนค ำขอรับช ำระหนี้ รวม 71 รำยเป็นเงินจ ำนวนทั้ งส้ิน  5,395,172,963.86 บำท  
หำกจพท. จะแบ่งช ำระให้แก่เจ้ำหนี้ทุกรำย ก็ต้องน ำมำหำรเฉล่ียตำมสัดส่วน  ท ำให้ไม่มีเจ้ำหนี้รำยใดได้รับช ำระหนี้เต็ม
จ ำนวน 
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้ำหนี้คร้ังแรก (ที่เล่ือนมำ) เพื่อพิจำรณำกำรประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ แต่เนื่องจำกเจ้ำหนี้รำยที่ 8 และรำยที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้ำหนี้ว่ำยังไม่สำมำรถลงมติได้ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ จึงขอเล่ือนลงมติ และเล่ือนกำรประชุมเจ้ำหนี้คร้ังแรกออกไปอีกคร้ังหนึ่งเป็นวันที่ 13 
ธันวำคม 2555 เวลำ 10 นำฬิกำ โดยทนำยควำมของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประชุมกับเจ้ำหนี้คร้ังแรก (ที่เล่ือนมำ) ในวันที่ 13 
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ธันวำคม 2555 ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำร่วมประชุมเจ้ำหนี้คร้ังแรก จพท.แจ้งว่ำลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย 
โดยกรรมกำรลูกหนี้ได้ย่ืนค ำร้องขอถอนค ำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย ฉบับลงวันที่ 7 ธันวำคม 2555 และ จพท.ได้มีค ำส่ัง
อนุญำตแล้ว ที่ประชุมเจ้ำหนี้จึงมีมติให้ จพท.รำยงำนให้ศำลขอให้ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำให้
ลูกหนี้ล้มละลำยแล้ว จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน ำมำแบ่งปันให้แก่เจ้ำหนี้ตำมสัดส่วนต่อไป โดยลูกหนี้
สำมำรถขอประนอมหนี้ภำยหลังล้มละลำยได้อีกตำมกระบวนกำรล้มละลำย 
 เมื่อวนัที่ 21 มิถุนำยน 2556 ศำลมีค ำพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงพิจำรณำค ำขอรับช ำระหนี้ของ
บรรดำเจ้ำหนี้แต่ละรำย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ 
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6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท   บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลักทรัพย์   QLT 
เลขทะเบียนบริษัท  0107550000220 
ทุนจดทะเบียน   99  ล้ำนบำท ทุนช ำระแล้ว 98.13 ล้ำนบำท 

ประเภทธุรกิจ  ให้บ ริกำรตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing) และ  
กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection & Certification) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 21/3 ถนนบ้ำนพลง ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสำร 0-3869-2028 

ที่ตั้งส านักงานสาขา (1)  เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 4 โทรสำร  0-3829-7305 

ที่ตั้งส านักงานสาขา (2)  เลขที่ 50 ซอยพัฒนำกำร 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
    โทรศัพท์ 0-2116-9294 โทรสำร 0-27221132 
เว็บไซต์    www.qualitechplc.com 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นำงสำวสมจินตนำ   พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5599 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553 

 
 
6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น  
      -ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

http://www.qualitechplc.com/
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สวนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
7.1  หุนสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 99 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 99 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 98.13 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 98.13 ลานหุน   

 
7.2 โครงสรางผูถือหุน 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน (หุน) รอยละ 
1 กลุมนายสรรพัชญ รัตคาม1 22,305,560 22.73 
2 กลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2 19,098,335 19.46 
3 กลุมนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก3 7,398,815 7.54 
4 กลุมนายธวัชชัย ลิปธร4 6,910,620 7.05 
5 กลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร5 5,707,255 5.81 
6 RBC INVERTOR SERVICES TRUST 5,648,100 5.76 
7 นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศมเดช 5,548,640 5.65 
8 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 4,654,100 4.74 
9 นางสาววิมล แซเตียว 3,675,000 3.75 

10 นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช 1,680,000 1.71 
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 82,626,425 84.20 

รวมจํานวนหุนทั้งหมด 98,127,390 100.00 
 
หมายเหตุ : 
1 ผูถือหุนในกลุมนายสรรพัชญ รัตคาม ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
นายสรรพัชญ รัตคาม 17,840,000  18.18 
นางสาวญาณกร รัตคาม 4,410,000  4.49 
นางมณีรัสม์ิ รัตคาม 35,910  0.04 
นางสาวปรานี รัตคาม 19,650  0.02 

รวม 22,305,560  22.73  

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
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2 ผูถือหุนในกลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500  10.22 
นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม 4,660,835  4.75 
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม 4,410,000 4.49 

รวม 19,098,335  19.46 
 

3 ผูถือหุนในกลุมนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4,042,500 4.12 
นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก 3,356,315 3.42 

รวม 7,398,815 7.54 
 
4 ผูถือหุนในกลุมนายธวัชชัย ลิปธร ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
นายธวัชชัย ลิปธร 3,824,220 3.90 
นางนวลนภา ลิปธร 2,697,800 2.75 
นางสาวกมลนันท ลิปธร 388,600 0.40 

รวม 6,910,620 7.05 
 
5 ผูถือหุนในกลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทนุจดทะเบียนชําระแลว 
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร 4,822,755 4.91 
นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร 824,500 0.84 
นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร 60,000 0.06 

รวม 5,707,255 5.81 
 
7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  

และสํารองตามกฎหมาย  อยางไรก็ตาม  บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได
หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป 
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บริษัทยอย 
ไมมีการกําหนดนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายปนผลเปนกรณีๆ 

โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกําไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ และไดต้ังสํารองตาม
กฎหมายแลว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทยอยเห็นสมควร 

 
ขอมูลการจายเงินปนผล 
 

 2553 2554 2555 2556 2557 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.67 0.99 0.98 0.84 1.00 
เงินปนผลตอหุน 0.35 0.55 0.70 0.65 0.70 
อัตราการจายเงินปนผล
ตอกําไรสุทธิ (%) 52.12% 53.16% 71.86% 77.93% 70.88% 
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8.  โครงสรางการจัดการ 
 

โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ. 2557 

 
ลําดับ 

 
รายช่ือ ตําแหนง วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปน

กรรมการ 

1 นายนที  บุญพราหมณ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ 

ปริญญาโท DAP 

2 นายสรรพัชญ  รัตคาม กรรมการ ปริญญาโท DAP 
3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม กรรมการ ปริญญาโท DAP 
4 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม กรรมการ ปริญญาตรี DAP 
5 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร กรรมการ ปริญญาโท DAP 
6 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช กรรมการ ปริญญาโท DAP 

7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท DCP 

8 นายสมชาย จองศิริเลิศ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท DAP 

9 นายทินกร  สีดาสมบรูณ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท DAP,DCP,ACP 

โดยมี นางมณีรัสม์ิ   รัตคาม ทําหนาที่เปน เลขานุการบริษัท  
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้ 
 1. นายสรรพัชญ รัตคาม  กรรมการผูจัดการ 

2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
3. นางสาวรัชนีวรรณ   รวิรัช    กรรมการบริหาร 
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท  
 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการลาออกจากตําแหนงเปนสัดสวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสัดสวนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปถัดไป
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี ้

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน  เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน  4  เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย  3  เดือนตอคร้ัง 
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท  ณ  วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซ่ึงผูสอบ

บัญชีตรวจสอบแลว  และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง  หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ  ไดเม่ือ
เห็นสมควร  นอกจากนี้   คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
ทั้งนี้  การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบ
อํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่
เก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย  ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว  ทั้งนี้ให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5. กําหนดเปาหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเร่ืองดังตอไปนี้  
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  เชน  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุนกู  การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของ
บริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ใน
การกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย  อาทิเชน  การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน  แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ  และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือ

เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับ
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กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัท
ทําขึ้น  หรือถือหุน  หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้  
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย จองศิริเลิศ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทํา

หนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 
    โดยมี นางวิมล  แซฟุง  ทําหนาที่เปน  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
ลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังแทนคงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของกรรม
การที่ลาออก 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย  
2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง)  

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผู ถือหุนรายใหญ 
กรรมการซ่ึงไมเปนกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
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ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี

ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน  ทั้งรายไตรมาสและประจําป  คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ  ที่เห็นวาจําเปนและเปนเร่ือง
สําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย  ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเร่ืองตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่

เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เม่ือเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี 
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คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้  
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายสรรพัชญ  รัตคาม กรรมการผูจัดการ 
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
3. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงานและอํานาจการ
บริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง 
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติหรือใหสัตยาบันในที่ประชุมคราวตอไป 

4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซ้ือวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50  ลานบาท (หา
สิบลานบาทถวน) 

5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร  ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ  ในวงเงินไมเกิน  20  ลานบาท  (ย่ีสิบลานบาทถวน) 

6. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน) 

7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พรอมกับกําหนดเง่ือนไขในการ
เบิกถอนเงิน  หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว   

8. อนุมัติการกูยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเช่ืออื่นใด
จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน  50  ลานบาท 
(หาสิบลานบาท) รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
ในวงเงินไมเกิน  150  ลานบาท  (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท) 
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9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัทฯ  จํานอง  จํานํา  เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือ

จะมีขึ้นในอนาคต   ในวงเงินไมเกิน  20  ลานบาท  (ย่ีสิบลานบาทถวน)   
10. อนุมัติใหซ้ือและขายหนวยลงทุน กองทุนเปดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยใหนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป 
11. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 
12. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน

การปฏิบัติการอื่นๆ  
13. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การเลิกจาง การโยกยาย 

การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร 
14. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ 
ไดตามที่เห็นสมควร 

15. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

    ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได    ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาและอนุ มัติไวแลว  และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด   โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการ
บริษัท   

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือพนักงานบริษัท มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย  
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ 

4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
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มอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจ และ/หรือให
เปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตางๆ ซ่ึงเปนผลประโยชนตอกิจการของ
บริษัท รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

7. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซ้ือตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เชน  การจัดซ้ือวัตถุดิบ  การจัดซ้ือ
เคร่ืองมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน  เปนตน  ในวงเงินไมเกิน  10 ลานบาท (สิบลาน
บาทถวน)  

8. อนุมัติการขาย  การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เชน  การอนุมัติขายสินคา  การอนุมัติใหทําสัญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน  ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  (หาสิบลานบาทถวน) 

9. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

10. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือ
การพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร 

11. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราวๆ ไป 
13. มีอํานาจในการกระทําการใดๆ ที่เก่ียวของกับงานดังกลาวขางตนจนเสร็จการ 

 ทั้งนี้  กรรมการผูจัดการจะอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทไมได  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาและอนุมัติไวแลวและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบอํานาจใหพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ  โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจหลักเกณฑที่กรรมการผูจัดการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้  การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย   
 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหาร โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเเลือก
บุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขา
รวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตาม
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หลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้  
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 
2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอช่ือ

เปนรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกต้ังกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนน
เสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงช้ีขาดเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง 

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คาตอบแทนรวมของกรรมการ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2557 

กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 
ตําแหนง คาเบ้ียประชุม  

การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 15,000 บาทตอคร้ัง   
   กรรมการ 10,000 บาทตอคร้ัง   
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทตอคร้ัง   
   กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอคร้ัง   

  คาบําเหน็จกรรมการ ในจํานวนเงินไมเกินรอยละ 0.5 ของรายไดรวมในป 2557 โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูกําหนดจํานวนที่จะจายใหแกกรรมการแตละคนตอไป 
           การเขารวมประชุมของคณะกรรมการป 2557 

ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

บริษัท 
(จํานวนครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จํานวนครั้ง) 
1 นายนที  บุญพราหมณ 5/5 - 
2 นายสรรพัชญ  รัตคาม 5/5 - 
3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 5/5 - 
4 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม 5/5 - 
5 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร 5/5 - 
6 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 5/5 - 
7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 5/5 4/4 
8 นายทินกร  สีดาสมบูรณ 5/5 4/4 
9 นายสมชาย  จองศิริเลิศ 5/5 4/4 
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               คาตอบแทนกรรมการป 2557 

ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท คาเบ้ียประชุม คาบําเหน็จ รวมคาตอบแทน 
1 นายนที  บุญพราหมณ 75,000.00 309,278.00 384,278.00 
2 นายสรรพัชญ  รัตคาม 50,000.00 206,186.00 256,186.00 
3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 50,000.00 206,186.00 256,186.00 
4 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม 50,000.00 206,186.00 256,186.00 
5 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร 50,000.00 206,186.00 256,186.00 
6 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 50,000.00 206,186.00 256,186.00 
7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 108,000.00 247,420.00 355,420.00 
8 นายทินกร  สีดาสมบูรณ 90,000.00 206,186.00 296,186.00 
9 นายสมชาย  จองศิริเลิศ 90,000.00 206,186.00 296,186.00 

รวม 613,000.00 2,000,000.00 2,613,000.00 
    
     สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการป 2556 และ ป 2557 

คาตอบแทน 
ป 2556 ป 2557 

จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

คาเบี้ยประชุม 10 516,000.00 9 613,000.00  
คาบําเหน็จ 10 1,760,000.00 9 2,000,000.00 

รวม  2,276,000.00  2,613,000.00 
 
คาตอบแทนผูบริหาร 
ผูบริหารระดับผูจัดการฝาย และตําแหนงที่สูงกวา รวม 8 คน ผลประโยชนตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัสจาก

บริษัทฯ ในรอบป 2557 เปนเงินทั้งส้ิน 25,396,527.99 บาท 
 

(2) คาตอบแทนอ่ืน  
บริษัทฯ ไดจัดต้ังใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน  โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนดังนี ้

อายุงาน อัตราเงินสะสม (รอยละ) 
ต้ังแต 1 ป ขึ้นไป แตไมถึง 5 ป 3.00 
ต้ังแต 5 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป 6.00 
ต้ังแต 10 ปขึ้นไป 9.00 
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บุคลากร 
   จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งส้ินจํานวน   509    คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร 

ป 2556 ป 2557 
1. ฝายบริหาร 16 16 
2. ฝายปฏิบัติการ 419 443 
3. ฝายสนับสนุน 49 50 

รวม 484 509 

 
 
คาตอบแทนพนักงาน 
 พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เปนตัวเงิน สําหรับคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่ สําคัญ ไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินกู ยืมเพื่อพนักงาน 
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม ตรวจสุขภาพประจําป เงินชวยเหลือตางๆ ชุดยูนิฟอรม รถรับสงพนักงาน 
เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหการสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้ง
การฝกอบรมภายในองคกร และภายนอกองคกร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

 
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ  

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอพึงปฏิบัติที่ ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง  
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
นโยบายทีค่รอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
และความเปนอิสระของคณะกรรมการ  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  การควบคุมและบริหารความเส่ียง  ตลอดจน
จริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส  ซ่ึง
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
 
หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถือหุน รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซ้ือขายหรือการโอนหุน 
การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การ
กําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการในเร่ืองตางๆที่เปนการคุมครองสิทธิของผูถือหุนและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนใน
การใชสิทธิเร่ืองตางๆที่ผูถือหุนควรไดรับ ดังนี ้

 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละคร้ัง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชี
ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปที่ผานมา  

 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีขอมูลครบถวนสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู
ถือหุน โดยเผยแพรขอมูลใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซดบริษัท  

 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ
บริษัท เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดขอมูลประกอบวาระการประชุมครบถวน 
สงแกผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน และเผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอม
รายละเอียดประกอบในเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพตอเนื่องเปนเวลา 3 วันติดตอกัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา 

 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มีความประสงคจะรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม ใหสามารถ
ติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดสง
ใหทางไปรษณียในทันทีที่ผูถือหุนรองขอพรอมทั้งจัดเตรียมไวในวันประชุมผูถือหุนดวย 
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 ในการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงเก่ียวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ 

 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม  รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและต้ังคําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม  

 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได 

 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได   

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่ เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปน
ผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี ้

 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทในการซ้ือและขายหลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอัน

สมควร 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการต้ังและถอดถอนกรรมการ 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปนผล 
 คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระ

สําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอ

หนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเก่ียวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูเก่ียวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากนี้บริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซ้ือขายหลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในหัวขอ การกํากับ
ดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 กรรมการและผูบริหารที่เปนผูถือหุนจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อใหที่
ประชุมผูถือหุนสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนั้นๆ 
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ซ่ึงทางบริษัทฯจะรวบรวมพรอมจัดทําขอมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพรไวใน www.qualitechplc.com
เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/หนังสือเชิญประชุม เปนการลวงหนา 30 วัน กอนวันประชุม 
 
หมวดที่ 3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม
ที่สําคัญ ดังนี ้

ผูถือหุน :  บ ริษัทฯ มุ งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุด
ความสามารถในทุกกรณี ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและราย
ยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสมํ่าเสมอ และ
ครบถวนตามความเปนจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ จะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เก่ียวของกับ
พนักงานอยางเครงครัด รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระทําใดๆที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ตอความม่ันคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

ลูกคา :  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม 
รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดย้ังที่จะเพิ่ม
ประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด 

คูคาและเจาหนี้ :  บริษัทฯ จะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงม่ันที่จะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุประสงคของการใชเงิน การ
ชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยคํ้าประกัน และเร่ืองอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ 
เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

คูแขงทางการคา :  บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปน
ความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายาม
ทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง 

สังคมสวนรวม :  บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆที่จะสงผลเสียหายตอสังคม และปลูกฝงจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติ
หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่
ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล  อีกทั้งยังตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรค
สังคม 

สิ่งแวดลอม :      บริษัทจะไมกระทําการใดๆที่สงผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม และ
สงเสริมใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการใชท รัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหพนักงานรวมถึงผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 
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การรองเรียนหรือแสดงความเห็นตอบริษัทได โดยผานชองทางตางๆ ดังนี ้
- เว็บไซด :  http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard 
- E-mail   :  info@qualitechplc.com 
- โทรศัพท: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028 
- จดหมาย : สงถึง 1. นางสาวกุลนิษฐ สารภาพ ผูจัดการฝายอํานวยการ 

                                       2. นางวิมล แซฟุง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
       บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บานพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

- สําหรับพนักงาน  สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นตอผูบริหารไดโดยตรงทางอีเมลในระบบ 
Intranet ของบริษัท 

 

หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สําคัญที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เก่ียวของ
กับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และผานทางเว็บไซด www.qualitechplc.com 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่ มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม 
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบ
บัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 

ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดต้ังหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ แตจะมอบหมาย
ใหนายสรรพัชญ รัตคาม กรรมการผูจัดการ และนางสาวกุลนิษฐ สารภาพ  ผูจัดการฝายอํานวยการ ทําหนาที่ในการติดตอ
กับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เก่ียวของ 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสรางคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนิน

ธุรกิจที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงต้ังจากที่ประชุมผู ถือหุน ประกอบดวย
คณะกรรมการจํานวน 9 คน  โดยเปนกรรมการอิสระ 4 คน  ทําหนาที่ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3 คน 
ซ่ึงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเช่ือถือของงบการเงินได ทั้งนี้บริษัทกําหนดใหอยางนอย  1  ใน  3  ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา  3  คน  เปน
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กรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย  โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ 
ของบริษัทฯ  เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิด
การถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมี
อํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด 
 

(2)   คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ 
 คณะกรรมการบริหาร มีไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขต

อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไมนอยกวา 3 คน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนิน

กิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก
ทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดย
กฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย   

ปจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเปน
คณะกรรมการชุดยอย โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนใหครอบคลุมตามขอกําหนดของแตละหมวด  โดยมอบหมายใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทที่กําหนดไวอยางเครงครัด 

อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อ
แบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   
 

(3)   บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน  โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดจัดใหมี 
 

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมละเมิดลิขสิทธิ ์
 บริษัท ดําเนินกิจการดวยการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญหา หรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น โดยไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติไว ดังนี้ 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 
 พนักงานจะตองใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามที่บริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อปองกันการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัท 

จะตองตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญาของผูอื่น 
 พนักงานจะตองไมนํา หรือมีสวนรวม หรือรับรูในส่ิงที่ขัดตอกฏหมายอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผูอื่นที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฏหมายอื่นที่เก่ียวของเขามาใชใน
กิจการของบริษัทฯ  

 
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดม่ันคุณภาพที่ดีของบริการเปน

สําคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดมาโดยตลอด ภายใตคานิยมในการดําเนินธุรกิจที่วา “ถูกตอง 
ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ  
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันเพื่อประกาศเจตนารมณของบริษัทใน
การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และมุงหมายใหทุกคนในองคกร รวมไปถึงผูที่มีสวนเก่ียวของกับบริษัทไดมีความเขาใจ
เก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ภายใตนโยบายเดียวกัน  

 นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด   ทั้งนี้ไดทําประกาศเปนลายลักอักษรใหกับพนักงานทุกทานไดรับทราบ 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทฯ จัดทําขอพึงปฏิบัติที่เก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

ผูปฏิบัติงานในฝายตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้ง
ภายในบริษัทฯ และส่ิงแวดลอมภายนอก ซ่ึงการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเช่ือม่ันกับตลาดทุนและสรางความ
นาเช่ือถือใหกับนักลงทุน 

 

นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตอง

ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความ
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ตองการของสวนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เร่ือง คือ  

 รายการที่เก่ียวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ
ทุกรายการ รวมทั้งกําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ  และเม่ือบริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดทํารายการที่เก่ียวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนด
ใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และขจัดปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

 สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  แบงออกเปน  
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไมใหบุคลากรของบริษัทฯ ที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัท

คูแขง หรือผูคา/ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองที่เก่ียวของกับ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ต๋ัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน 
ที่พักรับรอง หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัว ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัด
ใหกับบริษัทฯ หรือทําใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งาน
บริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซ่ึงจะชวยขยาย
วิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัทฯ  หรือตําแหนงของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทฯ  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิผลและเพิ่มความนาเช่ือถือใหกับงบการเงิน  โดยบริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกป  และแตงต้ังใหนางวิมล   แซฟุง  ผูตรวจสอบภายในของบริษัท  ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ          
3 เดือน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งความเส่ียงจากปจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงอางอิงขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายใน  
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(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยมีการจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ 
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อ
พิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน
ของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมได  โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย
เพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
(5)   คาตอบแทน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจให
สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน 

สวนคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่
ตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูบริหาร          
แตละราย 

(6)   การพัฒนาความรูกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขา

รับการฝกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงการฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก 

ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม 

 
การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซ้ือขายหลักทรัพยดังนี ้

1.  ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ  ตามมาตรา 275 แห ง
พระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
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2. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535  เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซ้ือขายหุนของผูบริหารทุกราย  

3.  บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 
1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําให
บ ริษัทฯ หรือผู ถือหุ นได รับความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณ ะ
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิด
เปนผูบริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ 
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 บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มีความมุงม่ันดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณในการ
บริหารงานอยางมีคุณธรรม ควบคูไปกับการใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยกําหนด
เปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมแก
ทุกฝาย คํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการใหบริการ การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
 บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการใหบริการทดสอบตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและขอกําหนดตาม
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและตางประเทศ จึงเปนหนาที่ของบริษัทฯ ที่
ตองปฏิบัติงานตามขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด ดังกําหนดไวในคานิยมของบริษัทฯที่วา “ถูกตอง ปลอดภัย ใส
ใจคุณภาพ” 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหาร และพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป และไดมีการระบุไวเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้ 
 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  และการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการปฏิบัติตอลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสีย อยางเสมอภาคและเปนธรรมต้ังอยูบนพื้นฐานของ
การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทุกฝาย และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกประโยชนอื่นที่
ไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตามพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดําเนินการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซ่ึงได
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ซ่ึงสามารถสรุปใจความสําคัญในเร่ืองนี้ ดังตอไปนี ้

 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงถือเปนหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ตองรู
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เก่ียวของรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใชในอนาคต ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการบริหารงานและการทํางานของตน ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองศึกษาและทําความ
เขาใจในกฎระเบียบที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใชบังคับแลวและที่จะมีผลใช
บังคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด อีกทั้งหลีกเล่ียงการกระทํา
ใดๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอช่ือเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะของคูแขง
โดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูล
ของคูแขง  ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น 

 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานดวยความโปรงใสที่สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูมีสวน
ไดเสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได ภายใตกฎหมายและกรอบขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ 
ที่เก่ียวของกับการปองกันมิใหความลับทางการคาร่ัวไหลไปยังคูแขงทางการคา รวมทั้งเคารพสิทธิของผูถือ

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
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หุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผยผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 กรณีที่กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานได มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการ
เสมือนกับบริษัทฯ ไดกระทํากับบุคคลภายนอก ซ่ึงกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการ
พิจารณาอนุมัติ 

 กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูใกลชิดไมพึงรับเงิน ผลประโยชน หรือส่ิงของจากผูเก่ียวของทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทําใหเขาใจไดวาผูรับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธทางธุรกิจเปนพิเศษกับผูให 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษทัฯ /ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ปราศจากอคติ ไมใชอํานาจหนาที่
ของตนในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนแกตนเองหรือผูอื่น 

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองชวยหรือพยายามเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกปอง
เคร่ืองหมายการคาที่เปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ รวมทั้งตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองใหความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติในขอกําหนดการจางงาน  หมาย
รวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจากการจางงาน การปรับเล่ือน
ตําแหนง  การโอนยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ การ
ส้ินสุดสภาพการจางงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเขามาทํางานใหม ตลอดจนการเขามีสวนรวมใน
สังคมและกิจกรรมนันทนาการเปนตน 
 

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติดานแรงงาน 
  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม เสมอภาค ผูบริหารใหความสําคัญกับพนักงานทุก

ระดับไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ความกาวหนาทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยูกับผลงาน
ความสามารถโดยใชระบบบริหารผลตอบแทนที่เปนธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปดกวางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ความกาวหนาในวิชาชีพ สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยมีชองทางใหพนักงานแสดงความคิดเห็นผานกลองแสดง
ความคิดเห็นในองคกร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเปนกิจกรรมหลักทุกป เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน 
 

การจางงาน 
วันและเวลาทํางานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบงไดหลักๆ เปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. งานในสํานักงาน วันทํางานวันจันทร ถึง วันเสาร เวลา  08:00 น. – 17:00 น.  
2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทํางานขึ้นกับการตกลงกับลูกคา 

ภายใตกรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เก่ียวของ 
ทั้งนี้เนื่องจากการใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกคากําหนด การปฏิบัติงาน

จะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกคายังทํางานและขณะหยุดทํางาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะกําหนด



 

สวนที่ 2 หนา 58 
 

วันและเวลาทํางานที่แนนอน จึงตองมีพนักงานที่ตองปฏิบัติงานตามขอตกลงกับลูกคา โดยบริษัทฯไดจัดสรรคาตอบแทนตาม
ความเหมาะสมใหกับพนักงาน 

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม  บ ริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในดานความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความประพฤติ ผานระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบขอสอบขอเขียน การคํานวณ การทดสอบทางดานภาษา 
การทดสอบปฏิบัติเร่ืองทักษะทางคอมพิวเตอร และการสัมภาษณ โดยผูที่ผานคัดเลือกจะตองเปนพนักงานทดลองงานมี
ระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 119 วัน เพื่อบงช้ีวาพนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกําหนดไวหรือไม 
หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาใหปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้นๆ
ตอไปไดหรือไม 

 
การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไวอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทาง

ในการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมมากที่สุด โดยกําหนดไวใน Standing Instruction ในแตละเร่ืองที่เก่ียวของ ซ่ึงมีการ
ทบทวนอัตราผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ  บริษัทฯมีนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในรูปแบบเงินเดือน 
ผลตอบแทนในการทํางาน คาตําแหนง คาโทรศัพท คาลวงเวลา คาใบรับรอง เปนตน รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการดานอื่นๆ เชน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิการเงินกูยืมเพื่อพนักงาน เงินชวยเหลือพนักงานกรณีสมรส/
กําเนิดบุตร/บุคคลใกลชิดเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร ชุดฟอรมพนักงาน รถรับสง ตรวจสุขภาพประจําป ตรวจสุขภาพกอนเร่ิม
งาน เปนตน  โดยบริษัทฯไดจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ซ่ึงประกอบดวยฝายนายจางและลูกจาง เพื่อพิจารณาเร่ืองสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

 
การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเปนส่ิงสําคัญของการขับเคล่ือนธุรกิจไปสูเปาหมาย

และเปนแรงผลักดันสําคัญที่นําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน บริษัทฯ จึงมุงเนนในการพัฒนาพนักงานต้ังแตแรกเขา
จนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี ้

 จัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรูเบื้องตนเก่ียวกับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และคานิยม
องคกร เปนตน 

 จัดใหมีการฝกอบรมทางดานเทคนิค เชน การปฏิบัติงานทางดานรังสี การทดสอบดวยคล่ืนความถ่ีสูง 
(Ultrasonic Test) การทดสอบดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบดวยสารแทรกซึม 
(Penetrant Test) การทํางานในสถานที่อับอากาศ การปองกันอันตรายจากรังสี ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูทางดานเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 การฝกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางดานการบริหาร เชน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสรางทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ (Team Building) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการประชุม การตรวจ
ติดตามภายในในระบบ ISO ทักษะทางดานคอมพิวเตอร เปนตน 

 จัดใหมีการฝกอบรมในเร่ืองทั่วไปเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน เทคนิคการขับขี่รถยนตอยางปลอดภัย การ
ปฐมพยาบาลและการกูชีวิตเบื้องตน สิทธิประโยชนทางดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การซอมดับเพลิงและการ



 

สวนที่ 2 หนา 59 
 

ซอมอพยพหนีไฟ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การออมและการบริหารการเงินเพื่อใชในชีวิตภายหลังเกษียณ 
เปนตน 

 สงเสริมใหพนักงานมีแผนการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ โดยในป 2556 ไดมีการปรับปรุงระบบการ
เขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description ) เพื่อเปนพื้นฐานของการกําหนดแผนพัฒนาความกาวหนาใน
สายอาชีพในป 2557 

 มีการจัดทําแผนการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป ซ่ึงมีงบประมาณรองรับอยางเพียงพอและเหมาะสมตางๆ โดย
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมภายใน และสงบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝกอบรมภายนอกรวม 29 
หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกสวนงาน 

 มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝกอบรม ทําใหม่ันใจวาพนักงานไดรับการพัฒนาในเร่ืองที่
เขารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกําหนดระยะเวลาการทบทวนการฝกอบรมเพื่อตอใบรับรอง
อยางเหมาะสม 

 
กิจกรรมสงเสริมใหเปนองคกรแหงความสุข 
นอกจากการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานแลว บริษัทฯ ยังมุงสงเสริมใหพนักงานมีความรัก ความ

สามัคคี มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี พนักงานมีความสุขในการทํางาน สรางโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอม ปลูกจิตสํานึกในการเปนจิตอาสาใหกับพนักงาน  บริษัทฯ สนับสนุนใหจัด
กิจกรรมสัมพันธประจําปในหลากหลายรูปแบบ โดยใชหลักการสรางความสุข 8 ประการ (Happy 8)  เปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมในดานตางๆ เพื่อสงเสริมพนักงานและองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเปน
ประจําทุกป ไดแก กิจกรรมงานเล้ียงสังสรรคปใหม การแขงขันกีฬาสีประจําป กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญในวัน
สงกรานต กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมทําบุญบริษทัฯ ประจําป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อใหพนักงานรับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจัดเปนประจําทุก 6 เดือน โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดเสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อใหบริษัทฯ นํามาปรับปรุงพฒันาไดเปนการส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันทั้ง 2 ฝาย 

 
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวของ 

จึงกําหนดใหมีการใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล มาใชเปนแนวทางในการสราง
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานและเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เปนผูดําเนินการควบคุม ติดตามสถานการณความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึง
การสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญในเร่ืองของการสรางความปลอดภัย  การดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานในป 2557 ไดแก 
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 การจัดทําแผนการปองกัน หรือแผนการลดความเส่ียง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ตางๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ  

 เผยแพรความรูกฎหมายเละขอบังคับตางๆ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายดานคมนาคม ขอบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 
รวมถึงการแจงขอมูลกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลงไป ผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และปาย
ประกาศบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานสามารถสืบคนได เปนประโยชนตอพนักงานในการสงเสริมสราง
ความปลอดภัยแกตนเอง  

 นอกจากการใหความรูความเขาใจเบื้องตนในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก
พนักงานทุกคนแลวยังใหความรูแกพนักงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในดานตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝกอบรม การเผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธและการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภายใน ซ่ึงไมเพียงแตชวยใหปลอดภัยในการทํางานแลว ยังชวยใหเกิดความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิตประจําวันดวย เชน เร่ืองการขับขี่อยางปลอดภัย การใชอุปกรณในการทํางานที่
ถูกตอง เปนตน 

 จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยใหมีการประชุมเพื่อวางนโยบายดานความ
ปลอดภัย และติดตามผลเปนประจําทุกเดือน 

 
สิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันของพนักงาน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในความเปนมนุษยถือเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

ทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาผลผลิตและสรางมูลคาอยางย่ังยืนใหกับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพ
สิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ 
ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผูปวยหรือเปนโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกตางทางความคิด 
สังคม ส่ิงแวดลอมกฎหมายและวัฒนธรรม 
 

(3) ความรับผิดชอบตอการใหบริการ 
 บริษัทฯ ใหบริการการทดสอบโดยไมทําลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใตการยึดหลัก
มาตรฐานสากลและขอกําหนดตามกฎหมายอยางเครงครัด มุงสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคาเพื่อใหไดรับ
บริการอยางมีคุณภาพและปลอดภัย ผานระบบการสํารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกคาพรอมปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 บริษัทฯ สงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทําได เชน ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหประหยัดคาไฟฟา
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และดูแลส่ิงแวดลอม โครงการเปล่ียนหลอดไฟในสํานักงานใหเปนหลอดประหยัดไฟ จัดใหมีถังขยะสําหรับแยกขยะเปนพิษเพื่อ
เขาสูกระบวนการทําลายอยางถูกวิธี เปนตน  
 

(5) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม และเอาใจใสในผลกระทบตอชุมชนรอบขาง รวมถึงการเขาไป

มีสวนรวมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ โดย
ในการดําเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม โดยแตละโครงการมีการจัดต้ังคณะทํางานที่มาจากหลายๆสวน
งาน 

ในรอบป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดสนับสนุนและรวมกิจกรรมทางสังคมดังตอไปนี้ 
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคปฏิทินต้ังโตะ  เพื่อนําไปทําเปนบัตรคําอักษรเบรลล  ส่ือการ

สอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและนําสงแกมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส  เชน  อุปกรณคอมพิวเตอร  โทรศัพทมือถือ   
เคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่ชํารุดเสียหาย  เพื่อนําไปรีไซเคิลและจําหนาย นําไปชวยเหลือคนพิการ  
โดยรวบรวมและนําสงแกสมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล 

 บริษัทฯ สนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะกอนทิ้ง เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน  
ดวยการแยกทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดมาใชใหม แยกประเภทของขยะเพื่อใหสามารถทําลายได
ถูกวิธี  

 การกําจัดสารเคมีเพื่อส่ิงแวดลอม  
 การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหประหยัดพลังงานมากขึ้น 
 บริษัทฯ รณรงคใหพนักงานรวมกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  ประหยัดพลังงาน  ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน 
 จัดกิจกรรมวันเด็กใหกับชุมชนช่ืนอารมณ ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี  
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพใหสวยงาม

เนื่องในโอกาสวันรักษส่ิงแวดลอม 
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ทําความสะอาด  กวาดถนน  บริเวณโดยรอบ

ชุมชน  เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ 
 บริจาครถจักรยานใหเปนประโยชนตอชุมชน  โดยมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  จ.

ชลบุรี 
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและเด็กกําพรา  วัด

พระบาทน้ําพุ  จ.ลพบุรี 
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 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อซ้ือโตะ  เกาอี้และอุปกรณการเรียน  ใหกับ
โรงเรียนกองมองทะ  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี 

 บริษัทฯ จัดกิจกรรมและบริจาคส่ิงของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
และเด็กกําพรา  ณ  ศูนยคามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร  ระยอง 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสมาฝกงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ นําไปตอ
ยอดในการประกอบอาชีพตอไป 

 บริษัทฯ ไดจัดสรรบุคลากรผูมีประสบการณทางดานเทคนิคไปเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหกับ
คณะอาจารยวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
 รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีว่ิงควาย  จ.ชลบุรี  ประจําป  2557  เพื่อเปนการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 
 บริจาคส่ิงของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ําใจ  กับกาชาดจังหวัดชลบุรี 
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันสงกรานต 
 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนเหลาจิตรกรทุพพลภาพที่วาดภาพดวยปากหรือเทา  โดยการนํา

ผลงานดานศิลปะมาผลิตเปน  บัตรอวยพร , ปฎิทินต้ังโตะ  และที่ค่ันหนังสือฯลฯ  
 บริจาคเงินสนับสนุน ชมรมผูตรวจสอบวัสดุ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตรวจสอบวัสดุและ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

 
(6) ไมหยุดนิ่งพัฒนา เพ่ือองคกรที่ยั่งยืน  

  การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม นับเปนหัวใจหลักประการหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรและเปนมากกวาการทําสาธารณประโยชนเปนคร้ังคราว หากแตเปนส่ิงที่ตองทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน เพื่อใหม่ันใจวาผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯไดรับประโยชนรวมกันทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว เพื่อใหลูกคาและกลุมพันธมิตรของบริษัทฯกาวหนาเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสรางชุมชนและ
สังคมที่ดีและย่ังยืน  บริษัทฯจะยังคงใหความสําคัญในการสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร เพื่อกําหนดทิศทางและแนว
ทางการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคกร กระตุนและสรางโอกาสใหพนักงานนําเสนอความคิดสรางสรรคที่จะสงผลทั้งใน
เชิงมูลคาและคุณคาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  โดยบริษัทฯไดจัดใหมีการอบรมใหความรูในทุกๆดานอยาง
ตอเนื่อง สรางเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นผานโครงการ “ผูบริหารพบพนักงาน” อยางสมํ่าเสมอ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 โดย

มีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม 
ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในดานตางๆ ทั้ง 5 
สวน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได
ภายในระยะเวลาอันควร 

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในสําหรับป 2557 ซ่ึงผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตที่มีสาระสําคัญ 

 
2. นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย 
และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ และความเหมาะสมและเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผูตรวจสอบภายใน
ไดเขาตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ใหขอสังเกตและขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ผูบริหารใหความสําคัญและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในแลวเสร็จภายในระยะไมเกิน 2 เดือน
หลังจากไดรับคําแนะนํา   
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รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในป 2557 มีดังน้ี 

(1) รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

12.  รายการระหวางกัน 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ

มีความ
ขัดแยง 

 
ความสมัพันธ 

ลักษณะและมูลคาของรายการ 
ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นางมณฑา  
ไชยะบาล 

คูสมรสของกรรมการและผูถือ
หุนบริษัทฯ ไดแก 
คุณสมชาญ  
ลัพธิกุลธรรม 

บริษัทฯ เชาอาคารพาณิชย 4 ช้ัน เลขท่ี 50 
ซอยพัฒนาการ 57 โดยเชาเฉพาะช้ัน 3 
พ้ืนท่ีใชสอย 93.75 ตารางเมตร เพ่ือใชเปน
ท่ีทํางานของสํานักงานท่ีกรุงเทพฯ ตั้งแต 
มิถุนายน 2551 ในอัตราคาเชาเดือนละ 
8,500 บาทตอเดือน มียอดคาเชารวม 
ป 2557 : 0.000 ลานบาท 
ป 2556 : 0.008 ลานบาท 
 
ซ้ือท่ีดินพรอมอาคารสํานักงาน 
ป 2557 : 0.00 ลานบาท 
ป 2556 : 7.50 ลานบาท 
 

รายการดังกลาวเปนการเชา
พ้ืนท่ีสํานักงานเพ่ือความสะดวก
ในการติดตอธุรกิจในกรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ ซ้ือท่ีดินพรอมอาคาร
สํานักงานในราคา 7.50 ลาน
บาท ซ่ึงสูงกวาราคาประเมิน
จํานวน 1.50 ลานบาท 
เน่ืองจากเปนคาใชจายท่ี
ประหยัดไดในการท่ีไมตองขน
ยายสํานักงานและปรับปรุง
สํานักงานใหม 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสม และเปนราคา
ยุติธรรมท่ีประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
จําเปนและเหมาะสม 

นายสุเมธ   
เตชาชัยนิรันดร 

กรรมการและผูถือหุนบริษัทฯ นายสุเมธทําสัญญาค้ําประกันการเชาซ้ือ
รถยนตใหกับบริษัทฯ 
ป 2557 : 3.24 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบาท 

นายสุเมธทําการค้ําประกันใน
นามสวนตัวใหกับบริษัทฯ โดย
มิไดรับคาตอบแทนแตอยางใด  

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการ
ค้ําประกันดังกลาวมี
ความสมเหตุสมผลและ
ทําใหบริษัทฯ ได
ประโยชนเน่ืองจากผูค้ํา
ประกันมิไดคิด
คาตอบแทนในการค้ํา
ประกันแตอยางใด 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท คิวแอลที 
อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด 

เปนบริษัทยอยโดยบริษัทฯ ถือ
หุนรอยละ99.99 และมี
กรรมการและผูบริหารบางทาน
รวมกับบริษัท ไดแก 
1.คุณสรรพัชญ รัตคาม 
2.คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร 
3.คุณสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 

รายการรับ 
คาจางงาน, คาเชาอาคารและ
เฟอรนิเจอร, ขายทรัพยสิน, 
คาจางบริหารจัดการ, 
เครื่องแบบพนักงาน 
ป 2557 : 1.12 ลานบาท 
ป 2556 : 0.17 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
รายการจาย 
คาจางงาน, Consumable, 
ซ้ือทรัพยสิน 
ป 2557 : 26.38 ลานบาท 
ป 2556 :   8.13 ลานบาท 
 

คาจางงานเปนรายการจางงาน
โดยมูลคาการจางงานเปนราคา
ท่ีเทียบเทาการจางของบริษัท
อื่นๆ 
 
คาเชาอาคารและเฟอรนิเจอร
เปนคาเชาท่ีมีราคาเทียบเทากับ
ราคาตลาด 
 
คาจางบริหารจัดการเปนคาจาง
ดําเนินงานปกติและเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ 
 
การซ้ือ/ขายทรัพยสินเปนการ
ซ้ือ/ขายในมูลคาคงเหลือสุทธิ 
 
การซ้ือ Consumable เปนราคา
ท่ีเทียบเทากับราคาตลาดท่ัวไป 

กรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทยอยท่ีถือ
หุนโดยบริษัทฯรอยละ 99.99 
และรายการดังกลาวเปนไป
ตามแนวทางการคาปกติ และ
เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัท  
ควอลลีเทค เมียน
มาร จํากัด 

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50.99 
และกรรมการและผูบริหารถือ
หุนรวมกัน 

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

คาจางงานเปนรายการจางงาน 
โดยมูลคาการจางงานเปนราคา
ท่ีเทียบเทาการจางงานของ
บริษัทอื่นๆ 
 
คาจางบริหารจัดการเปนคาจาง
ดําเนินงานปกติและเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการทาง
การคาอันเปนธุรกิจปกติท่ัวไป 
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(2) รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร จํากัด 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

Parami Energy 
Service Co., Ltd. 

กรรมการและผูถือหุนของ 
Parami เปนผูถือหุนในบริษัท 
ควอลลีเทค เมียนมาร จํากัด 
โดยถือหุนรอยละ 49.01% 

รายการรับ 
ขายสินคา 
ป 2557 : 3.75 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบาท 
 
รายการจาย 
คาจางงาน, คาเชาสถานท่ี
ปฏิบัติงาน,  
คาเดินทาง, คาท่ีพัก 
ป 2557 : 0.74 ลานบาท 
ป 2556 : 0.76 ลานบาท 
 

การขายสินคาเปนราคาขายท่ี
เทียบเทากับราคาตลาดท่ีทํา
การขายใหกับลูกคารายอื่น 
 
 
คาจางงานราคาท่ีเทียบเทา
การจางงานของบริษัทอื่นๆ 
 
คาเชาสถานท่ีปฏิบัติงานเปน
ส่ิงจําเปนเพ่ือใชเปนสถานท่ี
ปฏิบัติงานและสถานท่ีเก็บ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีตอง
ดําเนินงานในประเทศพมา  
 
คาเดินทาง, คาท่ีพัก เปนการ
สํารองจายคาใชจายกอน 
แลวจึงทําการจายคืนให
ภายหลัง 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการดังกลาว
เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยราคาท่ีทํา
สัญญารวมกันมีความ
สมเหตุสมผล 
 
 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ 
ลักษณะและมูลคาของ

รายการ 
ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
  รายการจาย 

คาจางงาน, คาเดินทาง, คาท่ีพัก 
ป 2557 : 0.31 ลานบาท 
ป 2556 : 0.48 ลานบาท 
 
เงินกูยืมระยะส้ัน 
ป 2557 : 1.00 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบาท 

คาเดินทาง, คาท่ีพัก เปนการ
สํารองจายคาใชจายใหบริษัท
ยอยกอน แลวจึงทําการจายคืน
ใหบริษัทฯ ในภายหลัง 
 
การใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทยอยเพ่ือใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยคิด
อัตราดอกเบ้ียระหวางกันตาม
อัตราดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือ
ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา 
(MLR) ของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการดังกลาว
เปนรายการปกติกับบริษัท
ยอย ไมไดทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชนแตอยางใดมี
ความสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  เงินกูยืมระยะส้ัน 
ป 2557 : 0.50 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบาท 

การขอความชวยเหลือทาง
การเงินจาก Parami เพ่ือใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
โดยคิดอัตราดอกเบ้ียระหวาง
กันตามอัตราดอกเบ้ียเงินให
สินเช่ือประเภทเงินกูแบบมี
ระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการดังกลาว
เปนรายการปกติกับบริษัทยอย 
ไมไดทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 

 
12.1  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  จะตองมีการนําเสนอเร่ืองให กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ  
และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนรวมถึงผูที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ซ่ึงผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิ์เขามามี
สวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ  เชน  การซ้ือสินคา การจําหนายสินคา  เปนตน  บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะกําหนดเง่ือนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ
ไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอ
รายการดังกลาวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด  รวมถึงเง่ือนไขและความ
จําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ  เชน  ระยะเวลาการจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน  ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด 
ของบริษัทฯ เปนสําคัญ 
 
12.2  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เง่ือนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป  โดย
อางอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม  ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ  กรรมการอิสระเปนผูให
ความเห็นเก่ียวกับราคาอัตราคาตอบแทน  รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย  หากมีรายการใดที่
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ  ประกาศ  และ/หรือ
ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดย
บริษัทฯ อาจใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพื่อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี  ทั้งนี้  กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา  พล
หิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งได้แสดง
ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

13.2  ตารางสรุปงบการเงิน     
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 

                   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
                                         ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557             หน่วย : พันบาท 

 
ผลการด าเนินงาน 

2555 2556 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

  รายได้รวม 405,973.16 100.00 401,134.07 100.00 505,419.79 100.00 

รายได้จากการให้บริการ 401,936.27 99.01 397,005.27 98.97 500,892.64 99.10 

ต้นทุนการให้บริการ 259,964.00 64.03 265,312.92 66.14 336,954.61 66.67 

  ก าไรขั้นต้น 141,972.27 35.32* 131,692.35 33.17* 163,938.03 32.73* 

รายได้อื่น 4,036.89 0.99 4,128.80 1.03 4,527.15 0.90 

  ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 146,009.16 35.97 135,821.15 33.86 168,465.18 33.33 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28,644.42 7.06 30,256.51 7.54 31,541.45 6.24 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,247.40 0.55 2,272.75 0.57 2,613.00 0.52 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 16,541.74 4.07 17,146.99 4.27 25,396.53 5.02 

  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47,433.56 11.68 49,676.25 12.38 59,550.98 11.78 

  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  98,575.56 24.28 86,144.90 21.48 108,914.20 21.55 

ต้นทุนทางการเงิน 319.80 0.08 438.43 0.11 394.00 0.08 

  ก าไรก่อนภาษีเงินได้  98,255.76 24.20 85,706.47 21.37 108,520.20 21.47 

ภาษีเงินได้ 3,561.11 0.88 2,559.65 0.64 3,463.36 0.69 

  ก าไรสุทธิ 94,694.65 23.33 83,146.82 20.73 105,056.84 20.79 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.99  0.87  1.08  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.98  0.86  1.08  

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 3.57  3.74  3.91  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  

หมายเหตุ: * อัตราร้อยละของก าไรขั้นต้น ค านวณจากมูลค่าก าไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วย : พันบาท 

ฐานะทางการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,987.98 5.53 38,744.38 9.00 28,027.96 5.56 

เงินลงทุนชั่วคราว 104,035.99 26.15 75,180.96 17.46 87,815.67 17.42 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 83,011.94 20.86 66,048.17 15.34 118,019.54 23.42 

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 63,146.77 15.87 91,819.56 21.32 78,072.15 15.49 

สินค้าคงเหลือ 5,150.75 1.29 9,048.48 2.10 9,210.31 1.83 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - - - - - 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 277,333.43 69.70 280,841.55 65.22 321,145.63 63.72 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน 9,500.00 2.39 13,958.08 3.24 19,203.65 3.81 

เงินลงทุนเผ่ือขาย - - - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 106,733.53 26.82 130,295.54 30.26 156,131.16 30.98 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือทรัพยสินถาวร - - - - - - 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 4,057.87 1.02 4,548.81 1.06 6,614.37 1.31 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 290.42 0.07 934.53 0.22 882.26 0.18 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,581.82 30.30 149,736.96 34.78 182,831.44 36.28 

          รวมสินทรัพย์ 397,915.25 100.00 430,578.51 100.00 503,977.07 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

 หน่วย : พันบาท 

ฐานะทางการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

หนี้สิน             

หนี้สินหมุนเวียน             

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 42,461.57 10.67 51,527.28 11.97 64,023.77 12.70 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ป ี 2,379.77 0.60 3,289.37 0.76 3,731.71 0.74 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 324.91 0.08 506.29 0.12 697.20 0.14 

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,166.25 2.45 55,322.94 12.85 68,952.68 13.68 

หนี้สินไม่หมุนเวียน           

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 4,558.16 1.15 4,698.36 1.09 4,258.38 0.84 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8,888.17 2.23 10,089.27 2.34 12,793.31 2.54 

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,446.33 3.38 14,787.63 3.43 17,051.69 3.38 

          รวมหนี้สิน 58,612.58 14.73 70,110.57 16.28 86,004.37 17.07 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนจดทะเบียน 99,000.00 24.88 99,000.00 22.99 99,000.00 19.64 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 95,089.54 23.90 96,577.28 22.43 98,127.39 19.47 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 59,344.27 14.91 67,852.86 15.76 76,718.06 15.22 

ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 699.47 0.18 501.90 0.12 671.64 0.13 

ส ารองตามกฎหมาย 10,000.00 2.51 10,000.00 2.32 10,000.00 1.98 

ก าไรสะสม 172,153.36 43.26 183,878.01 42.70 230,639.45 45.76 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - - 

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 337,286.63 84.76 358,810.05 83.33 416,156.54 82.57 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,016.04 0.51 1,657.89 0.39 1,816.16 0.36 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 339,302.67 85.27 360,467.94 83.72 417,972.70 82.93 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 397,915.25 100.00 430,578.51 100.00 503,977.07 100.00 

 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 3 หน้า 71 
 

 
 

 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

     หน่วย: บาท 

รายการ 2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 98,255,763.83  85,706,464.66 108,520,204.89  

  รายการปรับปรุง     

  โอนกลับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - - - 

   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - (918,460.49) (384,218.44) 

   หนี้สงสัยจะสูญ 9,361.56  761,091.34 369,313.50  

   มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (3,330,648.27) (28,672,789.97) 13,747,406.09  

   ค่าเส่ือมราคา 19,582,568.23  18,485,956.56 27,230,993.70  

   (ก าไร) ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 63,884.51  458,089.26  19,359.22  

   (ก าไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 5,708.52  18,136.04 - 

  (ก าไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ - - (10,323.32) 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ าหน่าย 60,207.82  39,618.44 - 

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 33,507.67  - - 

   ผลประโยชน์พนักงาน 3,283,754.00  2,489,935.00 4,422,499.02  

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 319,809.31  428,710.82 393,999.54  

  118,283,917.18  78,796,751.66  154,309,234.20    

   
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน 
(เพิ่มขึ้น) ลดลง     

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (12,573,295.78) 16,202,683.25  (52,340,683.14) 

   สินค้าคงเหลือ 768,256.87  (3,897,732.72) (161,828.78) 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 618,919.10  (662,243.04) 62,591.32  

   
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง)     

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (1,012,233.23) 6,004,155.08 15,869,874.82  

  เงินสดรับจากการด าเนินงาน 106,085,564.14 96,443,614.23 117,739,188.42  

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (319,809.31) (428,710.82) (393,999.54) 

  เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้ (3,294,740.22) 2,908,825.95) (5,338,018.49) 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน 102,471,014.61 93,106,077.46 112,007,170.39 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

     หน่วย: บาท 

รายการ 2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง (7,561,310.97) 29,773,491.70  (12,250,483.84) 

   เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น (6,500,000.00) (4,458,077.02) (5,245,574.47) 

   เงินลงทุนเผ่ือขาย(เพิ่มขึ้น) ลดลง - - - 

   เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย - - - 

   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1,019,312.62  1,394,127.55  1,235,123.74  

   เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (39,311,816.71) (36,474,133.67) (53,737,484.36) 

   เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร - - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (52,353,815.06) (9,764,591.44) (69,998,418.93)  (11,081,183.62) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

   เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - 500,000.00  

   เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง - - - 

   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (2,592,684.38) (3,314,692.98) (3,954,639.95) 

   เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3,374,228.00  8,509,930.00  8,866,600.60  

   เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - - 

   เงินสดรับจากผู้ถือหุ้น 735,225.00  75.00 150.00  

   เงินสดจ่ายเงินปันผล (45,899,927.00) (71,780,388.75) (58,137,291.00) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (44,383,158.38) (66,585,076.73) (52,725,180.35) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,734,041.17  16,756,409.29  (10,716,428.89) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 16,253,934.59  21,987,975.76  38,744,385.05  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,987,975.76 38,744,385.05 28,027,956.16  
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13.3  อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.14 5.08 4.66 
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 6.03 4.91 4.52 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 4.83 4.53 5.18 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  (วัน) 76 81 71 
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.01 9.99 8.11 
  ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 41 37 45 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  อัตราก าไรขั้นต้น (%) 35.32% 33.17% 32.73% 
  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 24.53% 21.70% 21.74% 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 23.56% 20.94% 20.75% 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.32% 23.76% 27.07% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.57% 20.07% 23.31% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 101.83% 70.16% 73.25% 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.10 0.97 1.08 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.19 0.21 
  อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 308.23 196.48 276.43 
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 48.47% 74.91% 70.88% 
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14.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 
 ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเกินกว่าความคาดหมายหรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้ทั้งของบริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยรวมทั้งส้ิน 505.42 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่แล้ว 104.29 ล้าน
บาท คิดเป็นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้น 26.00% และมีก าไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.62 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยที่อุตสาหกรรมบริการทดสอบ
โดยไม่ท าลาย (NDT) และตรวจสอบรับรอง (Inspection & Certification) เพื่อความปลอดภัยมีการเติบโตที่ต่อเนื่องมา
ตลอดเวลาหลายปี  

งานหลักในปี 2557 ที่บริษัทควอลลีเทคให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลาย  (NDT) ประกอบด้วยงานก่อสร้าง 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์การกล่ันและผลิตน้ ามันและก๊าซ (Module) งานก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างถังเก็บและ
จ่ายก๊าซแอลพีจีทรงลูกโลก (Sphere) ฯลฯ ของกลุ่มลูกค้าบริษัทในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมีโดยรับงาน
จากบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนงานตรวจสอบรับรอง ( Inspection & 
Certification) ที่เป็นบริการหลักอีกด้านของบริษัทควอลลีเทคนั้น ยังมีความต้องการงานตรวจสอบรับรองในระหว่างการ
ซ่อมบ ารุงรักษาประจ าปี (Plant Shut Down) และระหว่างการใช้งาน (In service) ของกลุ่มลูกค้าเดิม บริษัทขุดส ารวจ
และผลิตก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี โรงกล่ันน้ ามัน ฯลฯ ที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุของเคร่ืองจักรอุปกรณ์และโรงงาน และงาน
ตรวจสอบรับรองเพื่อความปลอดภัยตามข้อก าหนดของกฏหมาย อาทิหม้อไอน้ า (Boiler) ถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีและ
อุปกรณ์  ถังขนส่งก๊าซแอลพีจี ถังขนส่งวัตถุอันตราย ก็ยังมีความต้องการบริการตรวจสอบรับรองอยู่ในระดับสูงและมี
อัตราเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน 

ส่วนบริษัทย่อย QLT international ที่ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการด้านความเส่ียง (Risk 
Based Inspection) และงานวิศวกรรมบริการ (Engineering Service) ในกลุ่มลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น บริษัทขุดส ารวจและผลิตก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี โรงกล่ันน้ ามัน มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีทีผ่าน
มา และบริษัทย่อย QLT Myanmar ก็มีอัตราการขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปตามสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศพม่าโดยบริษัทย่อย QLT Myanmar ได้รับงานการทดสอบโดยไม่ท าลาย  (NDT) งานก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 1 เส้นซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

กลยุทธ์หลักในการให้บริการที่บริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยได้ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องคือเน้น
การให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiation) โดยต้องให้บริการและผลงานที่มี ความถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจ
คุณภาพ (Reliability, Safety, Quality) ประกอบกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบรับรองระบบงาน
ห้องปฎิบัติการทดสอบโดยไม่ท าลายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่มขึ้นเป็น 5 วิธีการ รวมถึงรักษามาตรฐาน
คุณภาพการจัดการภายในตามมาตรฐาน  ISO 9001:2008 ที่ได้รับใบรับรองอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งได้ก าหนดเป้าหมายให้
ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 17020 ในระยะเวลาอันใกล้ต่อไป  

ส่วนการด าเนินงานด้านบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรหลักและตัวแปรส าคัญในการให้บริการ บริษัทได้พัฒนา
ระบบการสรรหาที่กว้างขวางและตรงเป้ามากขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
การทดสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษามีปริมาณมากขึ้น มีความรักในวิชาชีพ อีกทั้งมีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่วนด้านการรักษาและพัฒนาพนักงาน บริษัทได้มีการปรับระบบค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ให้สูงเพิ่มมากขึ้นตามค่าครองชีพที่พุ่งทะยาน และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เพิ่มมากขึ้นด้วยท าให้พนักงานมีแนวโน้ม
ในการลาออกลดลง นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง จัดท า
เส้นทางการท างานและความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคีและ
ความสุขใจในการท างาน รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงานผ่านโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ 
อาทิ โครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน จัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นประจ าทุกปี จัดงานเล้ียงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ ฯลฯ  

ส่วนการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน บริษัทได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป งานบัญชี งานบุคคล มาใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการท างาน สร้างระบบงานและกระบวนการท างาน
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างฟุ่มเฟือย 
เพื่อรักษาโลกสีเขียวของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามต่อไป และได้น าระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) มาใช้ควบคุม
การใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสีย ป้องกันการทุจริต ฯลฯ 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมบ ริการทดสอบโดยไม่ท าลาย  (NDT) และตรวจสอบรับรอง ( Inspection & 
Certification) เพื่อความปลอดภัยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งจากบริษัทที่ให้บริการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นโดยมาจาก
การที่บุคลากรในสายวิชาชีพนี้เห็นโอกาสในการท าธุรกิจด้วยตัวเองและมีบริษัทที่ให้บริการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน
เพิ่มเติม และที่ส าคัญผู้ผลิตหรือโรงงานประกอบชิ้นส่วน (Steel Fabrication) ต้ังบริษัทลูกเพื่อให้บริการทดสอบโดยไม่
ท าลายกับบริษัทในเครือ ซึ่งมีผลท าให้ค่าบริการมีแนวโน้มปรับเพิ่มได้ยาก แต่บริษัทยังคงม่ันใจว่างานบริการด้านนี้ไม่ใช่
เร่ืองราคาที่เป็นปัจจัยส าคัญเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเลือกใช้งานเพื่อความปลอดภัย 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ปี 2557 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้รวม 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 104.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.00 เป็นผลมาจากรายได้จากการทดสอบโดยไม่ท าลายและรายได้จาก
การตรวจสอบและรับรองมีจ านวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 21.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.62 เมื่อเทียบกับปี 2556 
 
รายได้รวม 
 บริษัท มีรายได้รวมจ านวน 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 104.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
26.00 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้รวม 401.13 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการทดสอบโดยไม่ท าลายและ
รายได้จากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มขึ้น 

  
ปี 2557 

 
ปี 2556 

 
% 

โครงสร้างรายได้ 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี่ยนแปลง 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 
 

275.71 
 

54.55% 
 

215.43 
 

53.71% 
 

27.98% 
การตรวจสอบและรับรอง 

 
225.18 

 
44.55% 

 
181.57 

 
45.26% 

 
24.02% 

รายได้อื่นๆ 
 

4.53 
 

0.90% 
 

4.13 
 

1.03% 
 

9.69% 

รวมรายได้   505.42   100.00%   401.13   100.00%   26.00% 
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ต้นทุนการให้บริการ 
 ปี 2557 บริษัท มีต้นทุนจากการให้บริการจ านวน 336.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 71.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 27.00 เมื่อเทียบกับปี 2556 ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่มาจากบุคลากร เช่น มีการปรับโครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการ
ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรเดิมและรับพนักงานใหม่
ที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 
 สัดส่วนต้นทุนการให้บริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 67.27 ของรายได้จากการให้บริการ ท าให้มีอัตราก าไร
ขั้นต้นร้อยละ 32.73 ลดลงจากปี 2556 ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 33.17 การลดลงของอัตราก าไรขั้นต้นมาจากต้นทุน
จากการให้บริการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 มีจ านวน  59.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 9.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19.88 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นในเร่ือง ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
การส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

บริษัท มีก าไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 21.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.62 เมื่อเทียบกับปี 2556  

 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

งบการเงินรวม 
 

ปี 2557 
 

ปี 2556 

อัตราก าไรขั้นต้น 
 

32.73% 
 

33.17% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

 
21.74% 

 
21.70% 

อัตราก าไรสุทธิ 
 

20.94% 
 

20.94% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   26.95%   23.76% 
 
 
14.2  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

  
ปี 2557 

 
ปี 2556 

 
% 

งบการเงินรวม 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 
 

503.98 
 

100.00% 
 

430.58 
 

100.00% 
 

17.05% 
หนี้สิน 

 
86.00 

 
17.06% 

 
70.11 

 
16.28% 

 
22.66% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   417.98   82.94%   360.47   83.72%   15.95% 
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สินทรัพย์ 

บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 503.98 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 
จ านวน 321.15 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 182.83 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ านวน 73.40 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 17.05 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีสินทรัพย์รวม 430.58 ล้านบาท สินทรัพย์ที่
เปล่ียนแปลงหลักมาจาก บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มมาก
ขึ้น และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ อีกทั้งเป็นการ
ลงทุนเพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง 

 
ลูกหนี้การค้า 
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ านวน 118.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉล่ีย 71 วัน และในปี 2556 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 81 วัน บริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายช าระแก่ลูกค้าขั้นต่ า 
30 วัน ซึ่งบริษัทจะท าการพิจารณาเทอมการจ่ายช าระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการส่ังซ้ือ และประวัติการช าระ
เงินในอดีต ส าหรับนโยบายการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาจากยอดค้างช าระของลูกหนี้ที่มีอายุการช าระ
หนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคล่ือนไหว โดยใช้อัตราการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงค้าง ดังนี้ ค้างช าระ 91-
180 วัน  ต้ังค่าเผ่ือฯ 10% ค้างช าระ 181-270 วัน  ต้ังค่าเผ่ือฯ 30% ค้างช าระ 270-365 วัน ต้ังค่าเผ่ือฯ 50% และค้าง
ช าระเกิน 365 ต้ังค่าเผ่ือฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2557 มียอดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
จ านวน 0.37 ล้านบาท จากปี 2556 ที่มีการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 0.76 ล้านบาท 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2557 จ านวน 156.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 25.84 ล้าน
บาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ อีกทั้งเป็นการลงทุนเพื่อให้บริษัท 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง 
 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 86.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2556 จ านวน 15.89 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.67 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 13.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
24.64 และเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 2.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.28 สาเหตุหลักมาจาก
ในช่วง ไตรมาสที่ 4 มีการส่ังซื้อสินค้าและการจ้างงาน ซึ่งยังไม่ครบก าหนดช าระ จึงท าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 417.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2556 
จ านวน 57.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.95 โดยบริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ เพิ่มขึ้น 46.76 ล้านบาท จากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 จ านวน 230.64 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 8.87 
ล้านบาท จากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานบริษัทฯ ในปี 2557  
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บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 57.50 ล้านบาทจากก าไรสะสมของปี ในขณะที่มีภาระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น 15.89 ล้านบาท 
 
14.3  การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
 

สรุปงบกระแสเงินสดรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2557 2556 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 154.31 78.80 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (52.34) 16.20 
สินค้าคงเหลือ (0.16) (3.89) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.06 (0.66) 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15.87 6.00 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 117.74 96.44 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (0.39) (0.43) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5.34) (2.91) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 112.01 93.11 

 
ตัวเลขในงบกระแสเงินสดที่จะใช้พิจารณาสภาพคล่องในปี 2556 - 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้ 

 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึ้น 75.51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 52.34 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 0.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ทดสอบโดยไม่ท าลายและรายได้จากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น 15.87 
ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการปรับโครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ 
ตลอดจนส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรเดิมและรับพนักงานใหม่ที่มี
คุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการจ่ายช าระค่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายช าระภาษีเงินได้ระหว่างปีรวม 5.73 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานรวม 112.01 ล้านบาท 
 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ด าเนินงานลดลง 11.65 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น 16.20 ล้านบาท จากการที่มีลูกค้าบางรายชะลอการท างาน โดยเล่ือนการใช้บริการออกไปในช่วงต้น
ปี 2557 ในขณะที่บริษัทฯ มีหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น 6.00 ล้านบาท จากการที่ต้องส่ังซื้อและส ารองวัตถุดิบเพื่อรองรับ
งานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ่ายช าระค่าดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายช าระ
ภาษีเงินได้ระหว่างปีรวม 3.34 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานรวม 93.11 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดของบริษัทที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 – 2557 มีดังนี ้

สรุปงบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

2557 2556 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 112.01 93.11 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (70.00) (9.76) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (52.72) (66.59) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (10.71) 16.76 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 38.74 21.98 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 28.03 38.74 

 
ในปี 2557 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 70.00 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และเงิน

ลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 52.72 ล้านบาท เกิดขึ้นจากการจ่ายหนี้สินตามสัญญา
เช่าทางการเงิน จ านวน 3.95 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจ านวน 58.14 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 28.03 ล้านบาท ลดลงจ านวน 10.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
14.4  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 4.52 เท่า และ 4.91 เท่า ตามล าดับ 
สภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรที่ส าคัญ 
- อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 32.73% และ 33.17% ตามล าดับ ซึ่งมี

อัตราลดลงร้อยละ 24.49 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการปรับ
โครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาบุคลากรเดิมและรับพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งมีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 

- อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Ratio) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 20.75% และ 20.82% ตามล าดับ ซึ่งมีอัตรา
ลดลงร้อยละ 25.62 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นในเร่ือง ค่าจ้าง 
สวัสดิการ และการส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 27.07% และ 
23.76% ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 23.31% และ 20.80%  
ตามล าดับ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ อีกทั้งเป็นการลงทุน
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
- อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 276.43 เท่า 

และ 196.48 เท่า ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น แต่มีการ
ท าสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินลดลง 

 
14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
14.5.1   ปัจจัยภายนอก 
 14.5.1.1 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ 
ความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว และอาจเป็นสาเหตุ
ให้งานก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆอาจเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตามแม้นภาวะเศรษฐกิจและการเมืองจะมีความผันผวน 
แต่แนวโน้มความต้องการบริการทดสอบและตรวจสอบรับรองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานยังมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ   โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานที่ค านึงถึง
มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และยังต้องมีการหยุดซ่อมบ ารุงรักษาเป็นระยะๆ  อีกทั้งมีทิศทางที่จะขยาย
คลังน้ ามันและคลังแก๊สเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของรัฐบาลที่มีการเพิ่มปริมาณส ารองมากขึ้น  จึงคาดว่าจะมีการ
ก่อสร้างคลังเก็บน้ ามัน คลังเก็บแก๊ส เพิ่มมากขึ้น  ส่วนงานวางท่อก๊าซของ ปตท. ก็ยังมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ในอนาคตจะมีการก่อสร้างท่อส่งน้ ามันแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุกต่อไปอีก 

14.5.1.2 สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบันความต้องการบริการทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการทดสอบโดยไม่ท าลาย และการ
ตรวจสอบและรับรองนั้นมีสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการรายเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีผู้ให้
บริการรายใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้น ท าให้กลุ่มผู้ให้บริการมีการแข่งขันทางด้านราคามากย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านราคากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ แต่ยังคงมุ่งม่ันที่จะให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และให้ผล
งานที่มีคุณภาพต่อลูกค้า เหมือนที่เคยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
 14.5.1.3 การผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า 
 จากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ลูกหนี้ขาด
สภาพคล่องในการด าเนินงาน และผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ทางบริษัทฯ และการผิดนัดช าระหนี้นี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนที่จะรับงาน  
และได้มีระบบการจัดการกับลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้อีกด้วย  
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14.5.2   ปัจจัยภายใน 
 14.5.2.1 ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ 
 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง  ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า  ประกอบกับในปัจจุ บันมีการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมการท างานของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก พนักงานส่วนใหญ่ขาดความมุ่งม่ันที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้
คุณภาพของบุคลากรลดต่ าลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถต่างๆ ที่เพียงพอในการท างาน  อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการในการก าหนดอัตราค่าจ้างและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพื่อจูงใจให้
พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว เช่น การจัดให้มีรถรับ – ส่งพนักงาน  มีสวัสดิการประกันสุขภาพส าหรับพนักงาน 
และมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น 
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การรบัรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมท้ังการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเปน็เอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทัได้รับรองความถูกต้องแล้ว   
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคามเป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายสรรพัชญ์ รัตคามก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น         

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายสุเมธ เตชาชัยนิรนัดร์                   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ                            ......................................... 
 
2. นางสาวรัชนวีรรณ รวิรัช                        กรรมการบริหาร                                    .......................................... 
                                                              ประทับตราบรษิัท 

 
 

                                                               ผู้รับมอบอ านาจ 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
นายสรรพัชญ์ รัตคาม                               กรรมการผู้จัดการ                                   .......................................... 
                                                             



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ      

1. นายนที บุญพราหมณ์ 
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ 
(24/10/2550) 
 

61 -  -  -  -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

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

-  พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2550 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 

 
 

2546 – ปัจจุบัน 
  
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ 

 
 

กรรมการ 
 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.กรุ๊ป คอนซัลติ้ง แอนด์ เซลส์ (เปล่ียนชื่อ
จาก บจ. ไทยกุ๊กเซอร์วิส เมื่อวันท่ี  
4 กันยายน 2551)/ส่งออกอาหารไทย 
บจ.สรรพสินค้าตั้งฮั่วเสง/ห้างสรรพสินค้า
  
 

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

58 17,840,000 18.18% น้องชายนางมณีรัสมิ ์ -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2534 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

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

58 10,027,500  10.22% -  -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 

2534 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2534 – 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 

รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้/อสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 

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

54 4,822,755 4.91% - -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 

 

2554 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 

 
2550 - ปัจจุบัน 

 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

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

61 35,910 0.04% พีส่าวนายสรรพัชญ์ - บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2551 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2553 - 2555 

 
2549 – 2553 

 

กรรมการ 
 

เลขานุการบริษัท 
กรรมการ 

ท่ีปรึกษาทางบัญชี 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน 

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

6. นายสมยศ  เจียมจริังกร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 
(30/03/2550) 
 
 

62 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อตุสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2550 – ปัจจุบัน 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 

2548 – ปัจจุบัน 
 
 

2546 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
ท่ีปรึกษา 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บมจ.เจ้าพระยามหานคร/อสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ 
บจ. คาม่า ร่วมทุน/จ าหน่ายและติดตั้งกระจก
, อลูมิเนียม 

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

53 -  -  -  - บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

- มินิ เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษอีากร  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2553 - ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 

 

กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

- บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP)  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2545 – ปัจจุบัน 
 

2540 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

ผู้จัดการ 

บจ.ส านักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี/
ส านักงานตรวจสอบบัญชี 
ส านักงานที เอ็น แอลการบัญชีและกฎหมาย/
ส านักงานตรวจสอบบัญชี 
 
 

8. นายสมชาย  จองศิริเลิศ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (10/04/2556) 
 
 
 

56 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย
ดีทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2556 - ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 

 
2540 – ปัจจุบัน 

 
 

2537 – ปัจจุบัน 
 

 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จัดการ 

 
กรรมการผู้ช่วย

กรรมการ
ผู้อ านวยการ 

กรรมการผู้จัดการ 
 

 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

2552 – 2554 
 
 
 

2551 – 2552 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน

ก่อสร้าง 
กรรมการผู้จัดการ
สายงานก่อสร้าง 

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

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

66 1,680,000 1.71% -  - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรติ
นิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2551 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 

 

วิทยากรอิสระ 
(วิชากฎหมาย
ศุลกากร 
และอื่นๆ) 
กรรมการ 

อาจารย์พิเศษ  
(วิชาภาษีศุลกากร) 

โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ/สถานฝึกอบรม 
 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.
ธรรมศาสตร์/สถาบันการศึกษา 

รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้บริหาร       

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

58 -  -  -  - อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 

2543 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ
โดยไม่ท าลาย 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

2. นายชาญณรงค์  
ทิชินพงศ์ 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและ
รับรอง (01/01/2547) 

46 30,015 0.03% -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยสยาม 

2536 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบและรับรอง 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

3. นายรักชาติ อินทะผิว 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน (01/08/2552) 

42 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อตุสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา 

2544 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบโรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

44 114,220 0.12% -  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี
บริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

2537 – ปัจจุบัน  
 

ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

5. ดร.กิตติกร งามพึงพิศ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
คุณภาพ(01/11/2553) 

36 154,200 0.16% -  - วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต (เครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Mechanical & Material Engineering (Master) 

Kyoto University 

- Mechanical & Material Engineering (PHD) 

Kyoto University 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2553 – ปัจจุบัน 
 
 

2545 - 2553  
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและคุณภาพ 

หัวหน้าส่วน
วิศวกรรมและการ

ตรวจสอบ 

บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)/โรงกล่ันน้ ามัน
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

6. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  
ผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ 
(01/07/2555) 

38 75 0.00% -  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย
อ านวยการ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

1. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด 
รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์      รัตคาม 
2. นายสุเมธ            เตชาชัยนิรันดร์ 
3. นางมณีรัสมิ์        รัตคาม 
4. นายปี วา ทัน 
5. นางนาน ด้า ทร้อง 
6. นางซิน ซิน วิน อ่อง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
2. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
1. นายสรรพัชญ์      รัตคาม 
2. นายสุเมธ            เตชาชัยนิรันดร์ 
3. นายกิตติกร         งามพึงพิศ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

 

 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม 
จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางวิมล  แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน) 
วุฒิการศึกษา 

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

ประวัติการท างาน 
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 



 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 

 

 
 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
      -ไม่มี- 



 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 5 หน้า 2 

 

 
 
 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2557 
 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกท่าน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน)  ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 

จ านวน 3 ท่าน  และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ   

 
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยหารือร่วมกับ ผู้บริหาร  

ผู้ตรวจสอบภายใน   และผู้สอบบัญชีในวาระที่เก่ียวข้อง  และสรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี ้
1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประกอบการของบริษัทฯ  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชี  ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้อง และรายงานทางการเงินได้
จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ครบถ้วน  และเชื่อถือได้   และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า  งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นและมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย  มีความเชื่อถือได้  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ   

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  มีการเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุง

ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ  และการ
บริหารงานในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้ขีดจ ากัดในเร่ืองการส่ือสาร  และด้านการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน  ได้
สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ  ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
มีความเหมาะสมเพียงพอ  ครอบคลุมปัจจัยเส่ียง  และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

3. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฏหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี  และบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้
หลักบรรษัทภิบาล  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร  และได้จัดท านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ตลอดจนได้ท าการประเมินตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามข้อก าหนด
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบ  ข้อก าหนด  ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ  และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 
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4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เก่ียวโยงกัน  

หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ  พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  และไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง  และความคืบหน้าของการบริหาร

ความเส่ียงในการด าเนินการ  เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง  ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ  
รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเส่ียงซ่ึงบริษัทฯได้มีการส่ือสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเส่ียงและ
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเส่ียงที่มี  และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  
บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ  เพื่อให้ผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา  ซึ่งพอใจผลการปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชี  โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ  มีทักษะความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ ของ
บริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง  

นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558  โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 875,000 
บาท   

 
 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
        ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
                                                                          
 

                                                                           (นายสมยศ เจียมจิรังกร)  
 


