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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 โดยแรกเริ่มได้รับอนุญำตจำก
กองเชื้อเพลิง กรมโยธำธิกำร ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทั้งประเภทท่ีอยู่บนรถ สถำนี
บรรจุก๊ำซ และคลังเก็บและจ่ำย ปิโตรเลียมเหลว และขยำยบริกำรเพิ่มเติมตำมล ำดับ 

ปัจจุบันบริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยด้วยกำรบริกำรทดสอบ
โดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing) และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and Certification) เพือ่ควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนเครื่องจักร อุปกรณ์ ภำชนะรับแรงดัน หม้อน้ ำ ระบบท่อรับแรงดัน และโครงสร้ำงเหล็กที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกระบวนกำรผลิต กำรจัดเก็บและกำรขนส่งล ำเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนปิโตรเคมีและ กำรก่อสร้ำงตำม
มำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยทีมงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี 
ชั้นสูง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำจนเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

จำกควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บริษัท ควอลลีเทค  จ ำกัด (มหำชน) ผ่ำนกำรรับรอง
ระบบงำน ห้องปฏิบัติกำรทดสอบโดยไม่ท 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 วิสัยทัศน์ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น ำด้ำนบริกำรทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อควำมปลอดภัย ใน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ภำยในปี 2020 
 

1.2 พันธกิจ  
1. ให้บริกำรตรวจสอบและรับรองงำนด้ำนวิศวกรรมเพื่อควำมปลอดภัย 
2. มุ่งมั่นพัฒนำศกัยภำพขององค์กรและบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถในระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ขยำยกำรให้บริกำรและพัฒนำเครือขำ่ยไปยงักลุ่มประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ด ำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมำภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

1.3 ค่านิยม 
ถูกต้อง ปลอดภัย บริกำรฉับไว ใส่ใจลูกค้ำ รักษำคุณภำพ 

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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1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี 2534 

 เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2534  ทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท ตั้งส ำนักงำนอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

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

ปี 2537 

 จัดตั้งส ำนักงำนย่อยที่อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี  เพื่อควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในภำค
ตะวันออก 

ปี 2538 

 จัดตั้งส ำนักงำนย่อยที่อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด 

ปี 2542 

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

ปี 2543 

 รับงำนทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแท่งผลิตก๊ำซธรรมชำติ ในอ่ำวไทยจนถึง
ปัจจุบัน 

ปี 2544 

 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยงำนและปริมำณพนักงำนที่เพิ่มขึ้น และย้ำย
ส ำนักงำนใหญ่จำกกรุงเทพฯ มำตั้งที่อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรีโดยสร้ำงอำคำรส ำนักงำนขยำยจำก
ส ำนักงำนย่อยเดิม เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อกำรท ำงำน (ปัจจุบันเป็น
ส ำนักงำนสำขำ) 

 ได้รับใบอนุญำตเลขที่  0031/44  จำกสภำวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล 

ปี 2545 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้ำนบำท เพื่อกำรขยำยกิจกำรและให้เป็นไปตำมข้อบังคับของกรมโยธำธิกำร 
ที่ก ำหนดให้บริษัทที่ให้บริกำรทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊ำซ LPG ประเภทท่ี 1 

ปี 2547 

 สร้ำงส ำนักงำนสำขำที่อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 
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ปี 2549 

 ได้รับใบอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ ถัง
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบและกำรติดตั้ง 

ปี 2550 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้ำนบำท เพื่อขยำยกิจกำรส ำนกังำนระยองพื้นที่เพิม่เป็น 4 ไร่ พร้อมทั้งเปล่ียน
ส ำนักงำนจังหวัดระยอง เป็นส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทและให้ส ำนกังำนบ้ำนบึงเป็นส ำนักงำนสำขำ 

 ได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวันท่ี 12 ธันวำคม 2550 

 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 17025: 2005 ส ำหรับกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร  
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยเป็นรำยแรกในประเทศ
ไทย เมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม 2550 

ปี 2551 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็น 100 ล้ำนบำท 

 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรจดักำรภำยใน ISO 9001:2000 เมื่อวันท่ี 31 มกรำคม 2551 
ปี 2552 

 บริษัทได้น ำหุ้นสำมัญเขำ้ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2552 

 ได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำนหม้อน้ ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นส่ือน ำควำมร้อนเป็นรำยแรกในประเทศไทย 

ปี 2554 

  ในเดือนกันยำยน บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษัทย่อย จ ำนวน 2 บริษัทคือ 

1.     บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรงำนวิศวกรรมควำม 
ปลอดภัยในต่ำงประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน  5 ล้ำนบำท โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมำร์ จ ำกัด มีวตัถุประสงค์ในกำรจดัตั้ง เพื่อให้บริกำรงำนวิศวกรรมควำม 
ปลอดภัยในประเทศพม่ำและประกอบธุรกิจอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  มีทุนจดทะเบยีน 2 ล้ำนบำท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน  

ปี 2556 

 จัดตั้งส ำนักงำนสำขำกรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้ในกำรขยำยพื้นท่ีกำรท ำงำนของส ำนักงำนกรุงเทพฯ 
ปี 2557 

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

ปี 2559 

 ได้รับมอบประกำศนียบัตร บริษัทผู้ผ่ำนกระบวนกำรรับรองและเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 
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 ได้รับรำงวัล SET Awards 2016 จ ำนวน 3 รำงวัล คือ รำงวัลผู้บริหำรสูงสุดยอดเยี่ยม, รำงวัลผู้บริหำรสูงสุด
ดีเด่นและรำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น 

 บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  ขยำยงำนบริกำรงำนตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทำงกำรเกษตร 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 สร้ำงส ำนักงำนสำขำที่อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับกำรขยำยงำนบริกำรของบริษัทฯ และกำร
ให้บริกำรลูกค้ำในเขตจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย 
 บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (QLTI) 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด(มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 10,250,000 บำท มี
ทุนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 10,250,000 บำท ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรม งำนตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทำง
กำรเกษตร ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด (QLTM) 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,000,000 บำท มี
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 2,000,000 บำท ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในประเทศพม่ำและ
ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

*บริษัท ควอลลีเทค เมียนมำร์ จ ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันท่ี 9 ธันวำคม 2559 ท้ังนี้กำรยกเลิกบริษัทไม่ส่งผล

กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

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

service) ซึ่งหมำยถึงกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมระดับสำกลในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้กับองค์กรต่ำงๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลท่ีลูกค้ำต้องกำร กำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมำยถึง กำรใช้กรรมวิธีกำรค้นหำรอยบกพร่องหรือ
ควำมผิดปกติของชิ้นงำน โดยที่ไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นกับชิ้นงำน  เช่น กำรทดสอบด้วยกำรถ่ำยภำพด้วยรังสี กำร
ทดสอบด้วยคล่ืนเสียงควำมถี่สูง กำรทดสอบด้วยอนุภำพแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม  ร่วมถึงกำรทดสอบโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงต่ำงๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนกำรท่ีต่อเนื่องหรือต่อยอดจำก
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย โดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในกำรตรวจสอบชิ้นงำน และ
ประมวลผลกำรทดสอบพร้อมกับกำรออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใชง้ำนของชิน้งำน ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำชิ้นงำนน้ันๆมี
สภำพเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ กำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบและรับรองตำมกฎหมำย
ส ำหรับถังบรรจุก๊ำซ LPG NGV ถังน้ ำมัน ระบบท่อ หม้อน้ ำ และถังขนส่งน้ ำมันและสำรเคมี เป็นต้น  

 
บริษัทฯ ให้บริกำรกับลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสำหกรรม

พลังงำน เช่น โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงกล่ันน้ ำมัน  โรงงำนปิโตรเคมี  โรงแยกก๊ำซ โรงบรรจุก๊ำซ โรงงำนผลิตและติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องจักร  รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตำมกฎหมำยเพื่อควำมปลอดภัย  เช่น หม้อน้ ำ  เครน ถัง LPG 
ถังบรรจุสำรเคมีอันตรำย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ ลูกค้ำของงำนให้บริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ มีควำม

แตกตำ่งกันคือ ลูกค้ำทีใ่ช้บรกิำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย ประมำณร้อยละ 90 จัดอยูใ่นกลุ่มผู้รับเหมำโครงกำร  ซึ่งบริษัทฯ จะ
ให้บริกำรรับเหมำช่วงส ำหรับงำน NDT อีกทอดหน่ึง ส่วนบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ กลุ่มลูกค้ำหลักประมำณร้อยละ 
70 เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรง โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจ ำปี และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมกฎหมำย   
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โครงสร้างรายได ้
                                                                                                                                     หน่วย: ล้ำนบำท 

 
ลักษณะงาน 

 
ด าเนนิการโดย 

% การถือหุน้ 
ของบริษทั 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

กำรทดสอบโดย
ไม่ท ำลำย 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

175.95 39.18 285.92 55.26 275.71 54.55 

กำรตรวจสอบ
และรับรอง 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

269.83 60.09 224.10 43.31 225.18 44.55 

รำยได้อื่นๆ บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

3.29 0.73 7.41 1.43 4.53 0.90 

รวม 449.07 100.00 517.43 100.00 505.42 100.00 

 
2.1 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภัณฑ์ 
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการใหบ้ริการ 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบวัสดุทำงวิศวกรรม  (Third party engineering service) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงโลหะต่ำงๆ ท้ังที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และกำร
ตรวจสอบคุณภำพระหว่ำงกำรใช้งำน เพื่อให้มั่นใจว่ำเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้ำงต่ำงๆจะไม่เกิดควำมเสียหำยในระหว่ำง
กำรใช้งำน จนส่งผลให้ต้องหยุดชะงกั กำรให้บริกำรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Test) 
และกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงกำรตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซและระบบท่อ 
LPG/CNG และหม้อน้ ำ 

2.1.1.1  ประเภทการให้บริการ 
(1)  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test: NDT) 
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย หมำยถึง กำรทดสอบหำควำมบกพร่องหรือควำมผิดปกติของชิ้นงำน หรือรอยเชื่อม โดยที่

ไม่ต้องท 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 (In-service) 
และตรวจสอบระหว่ำงหยุดโรงงำน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอำยุกำรใช้งำน 
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ข้อดขีองการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 ชิ้นงำนไม่ได้รับควำมเสียหำยใดๆ  หลังกำรทดสอบแล้วสำมำรถน ำชิ้นงำนกลับมำใช้ได้ตำมปกติ 

 ตรวจสอบในขณะใช้งำนได้ 

 กำรตรวจสอบชิ้นงำนตำมระยะเวลำกำรใช้งำน  จะท ำให้ทรำบกำรเปล่ียนแปลงของสภำพชิ้นงำนหลังผ่ำนกำร
ใช้งำนแล้ว 

 อุปกรณ์มีควำมสะดวกในกำรเคล่ือนย้ำย  สำมำรถออกงำนภำคสนำมได้ 

 สำมำรถใช้ในกำรปรับปรุงเทคนิคกำรผลิต เช่น ใช้วิธีกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยตรวจสอบงำนเชื่อมแบบต่ำงๆ  
และเลือกใช้วิธีกำรเชื่อมที่ได้คุณภำพมำตรฐำนท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน เป็นต้น 

 ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต  เนื่องจำกช่วยลดของเสียระหว่ำงกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1)  กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยแบบทั่วไป (Conventional NDT) เช่นกำรทดสอบโดยกำรใช้รังสี และอนุภำคแม่เหล็ก 

เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปมำยำวนำน ยังคงได้รับควำมนิยมและมีประสิทธิภำพอยู่ในปัจจุบัน  
2) กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีกำรตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือที่มีควำมหลำกหลำยและซับซอ้นมำกขึ้น  มีข้อดีคือใช้บุคลำกรน้อย  ระยะเวลำในกำรทดสอบน้อยกว่ำ  
รวดเร็วกว่ำ  นอกจำกนี้ยังสำมำรถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่ำ  และในปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีท ำให้ธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มำกยิ่งขึ้นเนื่องจำกสำมำรถใช้ในกำรทดสอบที่
ซับซ้อนและมีข้อจ ำกัดในแบบที่กำรทดสอบแบบทั่วไปไม่สำมำรถท ำได้ เช่น กำรตรวจสอบท่อส่งก๊ำซที่มี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดใหญ่ เป็นต้น 

บริษัทฯ เริ่มต้นจำกกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยแบบทั่วไปและขยำยบริกำรสู่กำรทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยในปัจจุบันสำมำรถให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในอุตสำหกรรม  คือ 

ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานที่ทดสอบ 

Conventional NDT 
Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี  
เป็นกำรตรวจหำรอยต ำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้สำรกัมมันตภำพรังสีและใช้
แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล  เหมำะส ำหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยู่ลึกเข้ำ
ไปตำมแนวรังส ี

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

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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Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง   
เป็นกำรตรวจสอบโดยกำรใช้คล่ืนเสียงเพื่อวัดควำมหนำและค้นหำ
จุดบกพร่องทีเ่กดิขึ้นในเนื้อวัสดุและรอยเชื่อม 

กำรตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ันน้ ำมัน 
โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น และงำนวัด
ควำมหนำทุกชนิด 

Hardness Test: การทดสอบความแขง็   
เป็นกำรทดสอบควำมแขง็ของโลหะในกำรต้ำนทำนต่อกำรแปรรูปถำวร ซึ่ง
มีประโยชน์ในกำรน ำมำออกแบบภำชนะรับแรงดันต่ำงๆ 

กำรตรวจสอบวัสดุและรอยเชื่อม เช่น ในโรงกล่ัน
น้ ำมัน โรงงำน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง เป็นต้น   

Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   
เป็นกำรตรวจสอบเพื่อบอกชนิดส่วนประกอบทำงเคมีของวัสดซุึ่งมี
ควำมส ำคัญกับวัสดุทีใ่ชใ้นงำนอตุสำหกรรม 

ตรวจวิเครำะห์ส่วนผสมของโลหะ 

Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสูญญากาศ   
เป็นกำรตรวจสอบรอยรัว่ของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนคิควำมแตกต่ำงของ
ควำมดันภำยในกับภำยนอกบรรจุภัณฑ์ 

ตรวจสอบรอยรัว่ตำมแนวเชื่อม และบริเวณของพื้น
ถังบรรจุน้ ำมัน หรือชิ้นงำนท่ีเขำ้ถงึได้เพียงดำ้นเดยีว 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบ
ผิว เป็นกำรตรวจสอบเพื่อหำรอยที่เคลือบไม่เรียบร้อยซึ่งอำจท ำให้
ของเหลวสัมผัสกับชิ้นงำนได ้

ตรวจควำมสมบูรณ์ของกำรเคลือบวัสดุที่ไม่เป็น
ตัวน ำทีเ่คลือบบนวัสดุโลหะท่ีเปน็ตัวน ำไฟฟ้ำ  

Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใชต้รวจสอบคุณสมบัติที่เปล่ียนไปของเนื้อโลหะ 

ตรวจสอบคุณสมบตัิกำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กของโลหะ 
เช่น Stainless 304 H 

Replica Test: การทดสอบการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของโลหะ  
ใชใ้นกำรวิเครำะห์สำเหตุควำมเสียหำยของวัสดุอุปกรณ์ที่ท ำจำกโลหะทุก
ชนิด 

ตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคของโลหะทุกชนิด 

 Video scope: การทดสอบดว้ยกล้อง  
เพื่อตรวจสภำพภำยในของอุปกรณ์หรือท่อ, ตรวจดูส่ิงตกคำ้ง ส่ิงผิดปกติ
ต่ำงๆโดยใช้กล้องติดปลำยสำยน ำทำงส่องเขำ้ไปดูสภำพภำยในของ
อุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้โดยตรง 

ตรวจสอบหำควำมผิดปกติหรือตรวจดูสภำพในผ่ำน
ช่องเล็กๆ ท่ีไม่สำมำรถมองเห็นดว้ยตำเปล่ำได้ 

Ferrite Scope: เพื่อวัดปริมำณเฟอร์ไรต์ในเนื้อเหล็กกล้ำไร้สนิมซึง่มีผลต่อ
ควำมตำ้นทำนในกำรกัดกร่อน 

ตรวจสอบรอยเชื่อมของชิ้นงำนท่ีเป็นท่อถัง สแตน
เลส ชนิด Duplex Stainless Steel 

Advanced NDT 
Eddy Current: การตรวจสอบโดยใชก้ระแสไหลวน   
เป็นกำรตรวจคัดแยกควำมสมบูรณ์ของท่อสเตนเลส และอื่นๆท่ีไม่ใชเ่หล็ก
คำร์บอน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat exchanger) ที่
ใชใ้นอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี

Remote Field Eddy Current: เป็นกำรตรวจคดัแยกควำมสมบูรณ์ของท่อ
เหล็กคำร์บอน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat exchanger) ที่
ใชใ้นอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี
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Magnetic Flux Leakage: เป็นกำรตรวจคดัแยกควำมสมบูรณ์ของท่อ
เหล็กคำร์บอน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat exchanger) ที่
ใชใ้นอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี

Internal Rotating Immersion System: เป็นกำรตรวจวัดควำมสมบูรณ์
ของท่อขนำดเล็กที่ท ำจำกโลหะตำ่งๆจำกภำยใน 

ภำชนะแลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat exchanger) ที่
ใชใ้นอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี

 Phase Array (PAUT): การทดสอบด้วยคลื่นเส่ียงความถี่สูงแบบ Phase 
Array เป็นกำรใช้คล่ืนเสียงควำมถี่สูง ในกำรตรวจควำมสมบูรณ์ของเนื้อ
โลหะโดยใช้หัวตรวจสอบที่มีผลึกตรวจสอบหลำยๆหน่วยในหัวเดียวกัน ซึ่ง
ท ำให้กำรตรวจสอบครอบคลุมพืน้ท่ีได้มำก เรว็ และแม่นย ำ สำมำรถ
แสดงผลกำรทดสอบได้ชดัเจน เขำ้ใจงำ่ยและเก็บบันทึกผลไว้ใช้อำ้งองิ
ต่อไปได้กว่ำแบบทั่วไป 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและรอย
เชื่อมต่ำงๆ เช่น ถังก๊ำชควำมดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น 

Time of Flight Diffraction (TOFD): การทดสอบดว้ยคล่ืนเสี่ยงความถี่สูง
แบบ Time of Flight Diffraction เป็นกำรใชค้ลื่นเสียงควำมถี่สูง โดยใช้
เทคโนโลยีกำรกระเจงิของคลื่นเสียง ซึ่งมีควำมแม่นย ำในกำรประเมินหำ
ขนำดและต ำแหน่งของรอยบกพร่องมำก 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและรอย
เชื่อมต่ำงๆ เช่น ถังก๊ำชควำมดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น 

Tank Floor Scan: กำรตรวจสอบหำกำรกัดกร่อนของพื้นถังน้ ำมนัขนำด
ใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Flux Leakage ท ำให้ทรำบถึงสภำพของ
พื้นถังดำ้นหลังที่มองไม่เห็น 

กำรตรวจสอบพ้ืนถังขนำดใหญ่ 

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

กำรทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหำกำรกัดกร่อนของ
ภำชนะควำมดันและระบบท่อ เป็นต้น 

 
บริษัทฯให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยชิ้นงำนต่ำงๆตำมที่ลูกค้ำก ำหนด โดยกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำย ซึ่งใช้ส ำหรับ

ทดสอบควำมสมบูรณ์ของกำรติดตั้งหรือกำรเชื่อมวัสดุ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งยวดในอุตสำหกรรมที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง 
โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมพลังงำนและเคมี เช่น กำรวำงท่อก๊ำซธรรมชำติ กำรตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกลั่นน้ ำมัน โรง
แยกก๊ำซ แท่นขุดเจำะน้ ำมัน โรงงำนไฟฟ้ำ โรงงงำนผลิตสำรเคมีต่ำงๆ เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้ำของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมำที่ต้องกำรให้บริษัทตรวจสอบคุณภำพของงำนแต่ละงำน   และมี
ลูกค้ำบำงส่วนท่ีเป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรงที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกำรตรวจสอบคุณภำพตำมระยะเวลำ จัดท ำสัญญำ
ระยะยำว  

บริษัทฯมีกำรจัดท ำประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำย ส ำหรับกำรให้บริกำรของพนักงำน  คุณภำพ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  ควำมปลอดภัย ฯลฯ และน ำข้อคิดเห็นของลูกค้ำมำใช้ประโยชน์ใน
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  ท ำให้สำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำเดิมไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับกำร
ติดต่องำนจำกลูกค้ำรำยใหม่ๆ อยู่เสมอ  
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กำรทดสอบแบบไม่ท ำลำยนี้จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนพร้อมหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ เช่น 
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส ำหรับกำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี หรือกำรรำยงำนผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรรำยงำน
ควำมสมบูรณ์หรือบกพร่องของชิ้นงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น  แต่มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำชิ้นงำนที่
ตรวจสอบนั้นยังอยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่   

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

เสียหำยอันจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสำหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยคืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่มี
ควำมเส่ียงในกำรท ำงำนสูง และมีโอกำสเกิดอันตรำยร้ำยแรงในวงกวำ้งหำกเกดิควำมผิดพลำด เช่น อุตสำหกรรมพลังงำนและ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อควำมน่ำเชื่อถือในระดับสำกล กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยจึงถูกควบคุมโดยมำตรฐำน
ที่ก ำหนดโดยสมำคมหรือองค์กรระดับประเทศต่ำงๆ  ซึ่งแต่ละสมำคมจะก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำยแต่ละประเภท
ขึ้นมำเป็นมำตรฐำนของตนเอง  ตัวอย่ำงองค์กรหรือสถำบันวิชำชีพส ำคัญในต่ำงประเทศที่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง
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) 

 International Organization for Standardization (ISO) 

 Certified Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP) 
นอกเหนือจำกมำตรฐำนในกำรทดสอบแล้ว  สมำคมเหล่ำนี้ยังมีกำรก ำหนดระดับทักษะของบุคลำกรผู้ตรวจสอบ   

โดยบุคลำกรจะต้องได้รับกำรอบรม  ทดสอบควำมรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกำศนียบัตรตำมระดับขั้นที่ก ำหนดไว้จึงจะ
สำมำรถท ำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนได้ เช่น บุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบตำมมำตรฐำนของสมำคม ASNT จะมี
ทั้งหมด 3 ระดับ บุคลำกรท่ีผ่ำนกำรทดสอบในระดับที่ 1 สำมำรถท ำกำรทดสอบและบันทึกผลได้ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด ส ำหรับ
ระดับที่ 2 บุคลำกรมีหน้ำที่ในกำรตัดสินหรือประเมินให้ชิ้นงำนผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ส่วนบุคลำกรท่ีผ่ำนกำรทดสอบใน
ระดับท่ี 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมีหน้ำที่ในกำรเลือกวิธีกำรทดสอบ สำมำรถจัดกำรฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรองให้กับบุคลำกร
ในระดับที่ 1 และ 2 ได้ 
 บริษัทฯ มีจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองทั้งหมด 278 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับกำรรับรองระดับ 1 จ ำนวน 28 คน 
ระดับ 2 จ ำนวน 245 คน และระดับ 3 จ ำนวน 5 คน (เป็นผู้บริหำรระดับสูง 1 ท่ำน) บริษัทฯมีนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรหมุนเวียนของพนักงำนและกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต และยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
เพื่อให้บุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองมีจ ำนวนพอเพียงและมีกำรหมุนเวียนอย่ำงสมดุล   

(2)  การตรวจสอบเพือ่รับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification) 
กำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภำพงำน เป็นกระบวนกำรท่ีต่อเนื่องหรือต่อยอดจำกกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย  

ซึ่งท ำโดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ  รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในชิ้นงำน  และประมวลผลกำรทดสอบพร้อมทั้ง
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ออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ้นงำน  ซึ่งจะมีกำรให้ข้อสรุปว่ำชิ้นงำนน้ันๆ มีสภำพเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน
หรือไม่  กำรตรวจสอบสำมำรถท ำได้ทั้งกำรตรวจสอบรับรองชิ้นงำนแต่ละชิ้นงำน โดยด ำเนินกำรในระหว่ำงกำรผลิตใหม่ที่
โรงงำนผู้ผลิต หรือในระหว่ำงกำรติดตั้ง ณ สถำนที่ใช้งำน รวมทั้งด ำเนินงำนภำยหลังกำรใช้งำน เช่นกำรตรวจสอบและรับรอง
คุณภำพประจ ำปีส ำหรับถังบรรจุก๊ำซ หรือกำรตรวจสอบรวมทั้งระบบ เช่น กำรตรวจสอบโรงงำน     (Plant Inspection 
Service) เป็นต้น ลูกค้ำหลักส ำหรับบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลูกค้ำที่ต้องกำรกำรรับรองตำมกฎหมำย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG/CNG ถังบรรจุน้ ำมัน ถังบรรจุ
สำรเคมี ) หม้อน้ ำ ภำชนะควำมดันประเภทต่ำงๆ เป็นต้น 

2.  ลูกค้ำที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง เช่น โรงกล่ันน้ ำมัน โรงแยกก๊ำซ โรงงำนปิโตรเคมี 
แท่นขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำต ิที่ต้องกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพโรงงำนตำมมำตรฐำนกำรผลิตและกำรซ่อมบ ำรุง 

กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพมีข้อดีที่ส ำคัญคือ ลูกค้ำส่วนใหญ่ใช้บริกำรตรวจสอบประจ ำปีอย่ำง
ต่อเนื่องโดยจัดท ำเป็นสัญญำระยะยำว อำทิ บริษัท ปตท จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลิต จ ำกัด โรงงำนปิโตรเคมีต่ำงๆ เป็นต้น  นอกจำกนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภำพในกำรเติบโตใน
อนำคตสูง  สำเหตุหลักจำกกำรขยำยตัวของกำรใช้พลังงำนจำกก๊ำซธรรมชำติ  ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพของถัง
บรรจุ ท้ังถังติดตรึงและถังที่ใช้ในกำรขนส่ง และอื่นๆตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพเครื่องมือและอุปกรณต์่ำงๆดังต่อไปนี้ 

 ถังอัดควำมดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊ำซอตุสำหกรรม อำทิ ไนโตรเจนเหลว คำร์บอนไดออกไซด์เหลว 
คลอรีนเหลว เป็นต้น 

 ถังก๊ำซธรรมชำติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank)  เพื่อจัดท ำประวัติ และรับรอง
คุณภำพแท็งก์ขนส่งตำมข้อก ำหนดของกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน และ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

  ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เชน่ ถังเก็บน้ ำมัน 

 หม้อน้ ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อน้ ำแบบท่อน้ ำ (Water Tube Boiler) 

 ปั้นจั่นแบบเคลื่อนท่ีและแบบตดิตั้งกับที่ (Crane and Lifting Equipment)  

 กำรตรวจรับรองฝีมือช่ำงเชื่อม (Welding Operator / Welder Qualification Test) 

 ถังเก็บและจำ่ยกำ๊ซ และถงัขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีกำรให้บริกำรเฉพำะดังต่อไปนี้ 
o ทดสอบครบวำระ (ณ คลงัก๊ำซ ลำนบรรจุก๊ำซ สถำนีบรรจกุ๊ำซ สถำนีท่ีใชก้๊ำซ เช่น โรงแรม โรงงำน 

สถำนีบริกำร ปั้มก๊ำซ และทดสอบรถขนส่งก๊ำซทำงบก) 
o ทดสอบเพื่อขออนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ 
o ทดสอบต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำร 
o ทดสอบเพื่อกำรโอนใบอนุญำต  เปล่ียนตัวแทนคำ้ตำ่ง  แก้ไขระบบท่อ 
o ทดสอบกรณีเกิดอุบตัิเหตุ แก้ไข เปล่ียนแปลง 
o ทดสอบถังกำ๊ซหงุต้ม (Cylinder) 
o งำนจดัท ำแบบก่อสร้ำง  แบบติดตั้ง  รำยกำรค ำนวณ  เอกสำรอื่นๆ  รวมทั้งบริกำรค ำปรึกษำยื่นเรื่อง

ขออนุญำตต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
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กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกำรบังคับใช้กฎหมำยควบคุมควำมปลอดภัยของวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรขนถ่ำยเชื้อเพลิงและสำรเคมีอันตรำย ดังนั้นบริษัทฯ จึงศึกษำติดตำมกำรออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุมมำกที่สุด 

ทั้งนี้นอกจำกกำรตรวจสอบรับรองตำมปกติแล้ว  บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกำรทดสอบและประเมินผลกำรใช้งำนของ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญในกระบวนกำรผลิต โดยติดตำมกำรเปล่ียนแปลง ควำมเสียหำยและกำรเสื่อมสภำพที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงำน  และน ำมำประมวลผล ตัวอย่ำงเช่น ประมวลผลให้ลูกค้ำทรำบว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ชิ้นงำนที่
ตรวจสอบมีควำมเสียหำยหรือเส่ือมสภำพเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่ำหำกชิ้นงำนมีกำรเส่ือมสภำพในอัตรำ
เดิม  ชิ้นงำนน้ันๆ จะสำมำรถใช้งำนอย่ำงปลอดภัยได้อีกนำนเท่ำใด  ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นประโยชน์อย่ำงมำกส ำหรับลูกค้ำ เช่น 
ท ำให้สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแต่ละชิ้น  สำมำรถวำงแผนกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำปีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ในบำงกรณีลูกค้ำสำมำรถใช้ผลกำรตรวจสอบเป็นเครื่องยืนยันส ำหรับกำรขอลดเบี้ย
ประกันภัยได้อีกด้วย 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรให้บริกำรประเมินควำมเส่ียงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยหลักกำร Risk Based 
Inspection (RBI) เพื่อก ำหนดควำมถี่ วิธีกำรทดสอบ และควำมเข้มงวดในกำรทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะท ำ
ให้กำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้โดยกำรลดควำมถีก่ำรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงต่ ำ 
และให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นกับอุปกรณ์ที่มีควำมเส่ียงสูง และสำมำรถน ำไปลดภำระเบี้ยประกันภัยของโรงงำนที่น ำวิธีกำรนี้มำ
ใช้ 
 
 การจัดท าประกันภัยส าหรับความเสียหายจากการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ มีกำรจัดท ำประกันภัยบุคคลที่สำมกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 100 
ล้ำนบำท เพื่อป้องกันควำมเส่ียงในกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และนอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท ำประกันภั ย
เพิ่ม เติมส ำหรับลูกค้ำบำงรำยที่มีกำรปฏิบัติ งำนนอกชำย ฝ่ัง (Offshore) โดยเป็นกำรประกันภัยแบบ Workman 
Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพำะที่อำจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่ำงไร
ก็ตำม ในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีเกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนซึ่งน ำไปสู่กำรเรียกร้องเงิน
ประกันแต่อย่ำงใด 
  
 ใบรับรองที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขั้นตอนกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ ประกอบด้วย (1) กำรทดสอบชิ้นงำนโดยใช้วิธีกำรทดสอบโดยไม่
ท ำลำย  และ (2) กำรประเมินผลเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ้นงำน  ดังนั้นใบรับรองที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
เช่นกัน คือใบรับรองส ำหรับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และใบรับรองส ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพซึ่งถือเป็นงำน
ควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม  ดังนั้นบุคลำกรท่ีสำมำรถออกใบรับรองคุณภำพของชิ้นงำนได้นั้นต้องเป็นบุคลำกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
สภำวิศวกรส ำหรับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุมระดับสำมัญวิศวกรขึ้นไป  โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 
4 ระดับคือ 

 ภำคีวิศวกรพเิศษ 

 ภำคีวิศวกร 

 สำมัญวศิวกร 
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 วุฒิวศิวกร (ระดับสูงสุด) 
ทั้งนี้ขอบเขตของงำนที่แต่ละระดับสำมำรถท ำได้แตกต่ำงกันออกไป ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 

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

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

ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองที่เกี่ยวกบักำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพรวม 59 
คน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่เพียงพอกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรในส่วนนี้อย่ำง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 

 
ใบรับรองที่บริษทัฯ ได้รับ 

หนว่ยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

กรมธุรกิจ
พลังงำน 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถำนท่ีใชก้๊ำซธรรมชำติ ประเภท
ที่ 1 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊ำซและจ่ำยก๊ำซ ถังขนส่งกำ๊ซ ระบบ
ท่อก๊ำซและอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ 

25 มี.ค.57 ถึง 
24 มี.ค. 60 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับท่ี 3 ใชใ้นกำรทดสอบและตรวจสอบถงั
น้ ำมัน 

15 พ.ค. 58 ถึง 
14 พ.ค. 61 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊ำซ
หุงต้ม ถงัเก็บและจ่ำยกำ๊ซ ถงั
ขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซและ
อุปกรณ์ ประเภทที่ 1 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบและตรวจสอบถัง
ก๊ำซหงุต้ม ถังเก็บและจำ่ยกำ๊ซ ถงั
ขนส่งก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซ และอุปกรณ์ 
ประเภทท่ี 1 

12 ต.ค. 58 ถึง 
20 ส.ค. 61 

สภำวิศวกร 
 

ได้รับสิทธิประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคล 

ใชใ้นงำนด้ำนวิศวกรรมควบคมุ 1 ธ.ค. 59 ถึง 
30 พ.ย. 60 

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 

เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำน
หม้อน้ ำ หรือหม้อต้มทีใ่ช้
ของเหลวเป็นส่ือน ำควำมร้อน 

ใชใ้นงำนตรวจสอบและรับรองหม้อน้ ำ
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือน ำ
ควำมร้อน 

10 ก.พ. 58 ถึง  
31 ธ.ค. 60 

ส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อ
สันต ิ
 
 
 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงดำ้น อุตสำหกรรม 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง X-ray 
Radiography 

19 ก.ย. 59 ถึง  
18 ก.ย. 61 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงดำ้น อุตสำหกรรม 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง 
Fluorescence 

16 ก.ค 57 ถึง  
15 ก.ค. 60 
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หนว่ยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

 ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงดำ้น อุตสำหกรรม 

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

5 พ.ย. 58 ถึง  
4 พ.ย. 60 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนวิเคลียร์
ทำงดำ้น เครื่องก ำบังรังสี 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครอง  
Depleted Uranium 

14 ส.ค. 59 ถึง  
13 ส.ค. 60 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงดำ้น อุตสำหกรรม 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครองสำร
รังสี (Source) Selenium-75 กลุ่ม 2 

29 ก.ย. 59 ถึง  
28 ก.ย. 61 

ได้รับอนุญำตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอย
ได้ทำงดำ้น อุตสำหกรรม 

ใชใ้นงำนกำรทดสอบชิ้นงำนด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญำตครอบครองสำร
รังสี (Source) Iridium-192 กลุ่ม 2 

14 ส.ค. 58 ถึง  
13 ส.ค. 60 

 
บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจติดตำมใบอนุญำตต่ำงๆให้มีควำมต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยงำน คือ (1) ผู้ให้บริกำร ซึ่งต้อง

น ำใบอนุญำตติดตัวไปเพื่อน ำเสนอตอ่ลูกค้ำ (2) แผนกควำมปลอดภัยมีหน้ำที่ควบคมุใบอนุญำตในกำรตรวจสภำพให้ตรงตำม
ข้อก ำหนด และ (3) แผนกทรัพยำกรบุคคล จัดเก็บต้นฉบับใบอนุญำตทั้งหมดและน ำมำตรวจสอบอำยุของใบอนุญำตเป็น
ระยะเพื่อน ำเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำต่ออำย ุ  ซึ่งโดยปกติแล้วจะท ำกำรต่ออำยุกอ่นท่ีใบอนุญำตจะหมดอำยุประมำณ 60 วัน 

บริษัทฯ ติดตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อำจเกิดกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเตรียมกำรขึ้น
ทะเบียนบุคลำกรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อให้สำมำรถให้บริกำรตรวจสอบรับรองได้อย่ำงครบวงจร  
ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรด้ำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพตำมที่กฎหมำยก ำหนดได้ครบทุกประเภท 

 
2.1.2 การให้การอบรม 

กำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรทดสอบทำงวิศวกรรมนี้  บุคลำกรผู้มีควำมช ำนำญถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่งส ำหรับกำรด ำรง
อยู่และควำมก้ำวหน้ำของธุรกิจ  บริษัทฯ จ ำเป็นต้องมีบุคลำกรที่มีควำมรู้  ได้รับกำรรับรองส ำหรับกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ 
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีควำมช ำนำญและแม่นย ำในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ผล เนื่องจำก
ควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ เองและของลูกค้ำได้  ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงมำก มีเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ มี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถปรับตัวรับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้  จึงได้มีกำรจัดตั้งศูนย์กำรฝึกอบรมภำยใน
ขึ้น  มีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ  โดยสำมำรถออกใบรับรองกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย
ตำมมำตรฐำนของ ASNT ให้กับบุคลำกรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ผ่ำนกำรทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3) 
ตัวอย่ำงหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย มีดังต่อไปนี้ 

 Radiographic Testing Level I & II 

 Magnetic Particle Testing Level I & II 

 Liquid Penetration Testing Level I & II 
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 Ultrasonic Testing Level I & II 

 Visual Testing Level I & II 

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

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

นอกจำกนี้  บริษัทยังมีกำรจัดส่งบุคลำกรไปร่วมอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ  เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นให้แข็งแกร่งขึ้น 
 
2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
2.2.1     กลยุทธ์ทางการตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษทั 
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 ทั้งวิธีกำรแบบทั่วไป (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้ำนของกำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ บริษัทและบุคลำกรของบริษัท
ได้รับใบอนุญำตตรวจสอบจำกภำครำชกำรหลำยประเภท  ซึ่งผู้บริหำรเชื่อว่ำบริกำรท่ีบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถครอบคลุม
ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  และบริษัทยังมีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมำย
เพื่อน ำเสนอกำรให้บริกำรท่ีทันสมัยอยำ่งต่อเนื่อง  ทั้งนี้บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรขยำยบริกำรทำงด้ำน Advanced NDT ให้มำก
ขึ้นเพื่อให้ก้ำวทันต่อกำรพัฒนำของเทคโนโลยี มีมูลค่ำของกำรให้บริกำรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกำรใช้วิธีกำรแบบทั่วไป และ
สำมำรถให้บริกำรทดสอบที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณ์
ส ำหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม   

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศ  โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับเหมำของไทยที่มี

โครงกำรก่อสร้ำงในประเทศเพื่อนบ้ำน ร่วมถึงกำรเข้ำไปรับงำนด้วยตัวเอง  ซึ่งก็เริ่มมีกำรให้บริกำรบ้ำงแล้วเช่น กำรให้บริกำร
งำนทดสอบและตรวจสอบในประเทศพม่ำ และคำดว่ำจะขยำยบริกำรเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต   
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น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ด้วยประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีในธุรกิจกำรตรวจสอบและทดสอบทำงวิศวกรรม  ท ำให้บริษัทสำมำรถประยุกต์ใช้กำร

ทดสอบโดยไม่ท ำลำย ควำมรู้ทำงวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ค ำปรึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำทำง
วิศวกรรม (Engineering solution provider) และน ำเสนอบริกำรที่เหมำะสมส ำหรับลูกค้ำ โดยบริษัทจะร่วมศึกษำระบบกำร
ผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งควำมต้องกำรของลูกค้ำ  และน ำเสนอทำงเลือกในกำรทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่ำที่สุด 
รวมถึงให้ค ำแนะน ำทำงวิศวกรรมในกรณีท่ีตรวจสอบพบควำมผิดปกต ิ เพื่อให้ลูกค้ำด ำเนินกำรแกไ้ขได้อย่ำงมีประสิทธิผลและ
มีควำมปลอดภัยสูงสุด 

สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
ส่ิงส ำคัญที่สุดส ำหรับกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยคอืกำรให้ผลกำรทดสอบท่ีถูกต้องแม่นย ำได้มำตรฐำนและมี

ควำมปลอดภัย  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทน ำเสนอบริกำรในรำคำที่แข่งขันได้  โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ ซึ่ง
ต้องอำศัยบุคลำกรที่เชี่ยวชำญประกอบกับกำรควบคุมที่เหมำะสม รวมทั้งมีทีมงำนด้ำนควำมปลอดภัยเข้ำตรวจสอบหน้ำงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้ลูกค้ำเชื่อมั่นถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรบริกำร ส่งผลให้บริษัทสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯในปัจจุบันคือบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนและปิโตรเคมี เช่นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ โรงกล่ันน้ ำมัน โรงแยกก๊ำซ โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจ ำเป็นต้อง
มีกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่องและต้องกำรควำมปลอดภัยสูงมำก  หำกเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดควำมเสียหำยที่ควบคุมไม่ได้อัน
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงรุนแรงได้  โดยกลุ่มลูกค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปน้ี 

(1)  เจ้ำของโครงกำร (Project Owners)  ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ำในงำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
หรือตำมกฎหมำย  โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจ ำปี และกำรตรวจสอบเพื่อกำรรับรองตำมวำระท่ีกฎหมำยก ำหนด   

(2)  ผู้รับเหมำ (Contractors) ตำมปกติแล้วโครงกำรท่ีมีขนำดใหญ่ เช่นกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ กำรวำงท่อก๊ำซ เจ้ำของ
โครงกำรจะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรแทน โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้รับเหมำช่วงในส่วนของงำนทดสอบและ
ตรวจสอบทำงวิศวกรรม   อย่ำงไรก็ตำม กำรจะได้รับงำนเป็นผู้รับเหมำช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรำยชื่อผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำร
รับรอง (Approved vender list) ของเจ้ำของโครงกำรด้วย   กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยรองของบริษัทคือ อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง
โดยเฉพำะงำนวิศวกรรมใช้โครงสร้ำงเหล็ก เช่น โครงสร้ำงโรงงำนขนำดใหญ่ อำคำรสูง เป็นต้น ซึ่งต้องกำรกำรทดสอบโดยไม่
ท ำลำยในกำรควบคุมคุณภำพ  แม้ในปัจจุบันรำยได้จำกกำรให้บริกำรในอุตสำหกรรมนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
รำยได้อื่น  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เชื่อว่ำรำยได้จำกอุตสำหกรรมก่อสร้ำงจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนำคต  เนื่องจำกปัจจุบันงำน
วิศวกรรมโครงสร้ำงเหล็กก่อสร้ำงได้รวดเร็ว แข็งแรง มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรป้องกันควำมเสียหำยได้ดี จึงเป็นท่ีนิยมใช้มำกขึ้น
แทนโครงสร้ำงคอนกรีต 
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2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 2 ช่องทำงคือ 
(1)  กำรติดต่อลูกค้ำโดยตรง  ส ำหรับเจ้ำของโครงกำรแล้วบริษัทจะใช้วิธีกำรติดต่อน ำเสนอบริกำรโดยตรงเพื่อสร้ำง

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

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

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันควำมปลอดภัยในกำรติดตั้งหรือใช้งำนวัสดุหรือ
โครงสร้ำงต่ำงๆ  สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสำหกรรมทุกประเภท  โดยกำรเติบโตของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมี
แนวโน้มเป็นไปตำมกำรพัฒนำของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ส ำคัญโดยเฉพำะสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำรงชีพได้ถูกพัฒนำให้ก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรท่ีไม่มีขีดจ ำกัด  อย่ำงไรก็ตำมควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีน ำมำซึ่งควำมเส่ียงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงำตำมตัว  ควำมผิดพลำดหรือข้อบกพร่องเพียง เล็กน้อยอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงรุนแรง  ดังนั้นกำรควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจึงเข้ำมำมีบทบำทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ปัจจุบัน
ประเทศที่พัฒนำแล้วกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยมคีวำมจ ำเป็นแพร่หลำยในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมพลังงำน  
กำรก่อสร้ำง กำรเกษตร กำรแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งส่ิงรอบตัวในชีวิตประจ ำวัน เช่น สะพำน ลิฟท์โดยสำร เครื่องเล่นในสวน
สนุก ก็ยังมีกำรทดสอบควำมปลอดภัยโดยอำศัยกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับประเทศไทย กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยยังถูกจ ำกัดอยู่เฉพำะในบำงอุตสำหกรรม เช่นเดียวกับ
กำรควบคุมคุณภำพโดยทั่วไปกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยจัดเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจำกต้นทุนในกำรผลิตทั่วไป   
ดังนั้นธุรกิจที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยจึงเป็นธุรกิจที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ อุตสำหกรรมพลังงำนและ ปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยเฉพำะที่ใช้โครงสร้ำงโลหะ  เช่น ตึกสูง สะพำน กำร
ก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนต่ำงๆ เป็นต้น  เนื่องจำกอุบัติเหตุและควำมผิดพลำดในอุตสำหกรรมเหล่ำนี้สำมำรถก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงร้ำยแรง   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่ำแนวโน้มกำรเติบโตของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมี
กำรพึ่งพิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพลังงำนเป็นส ำคัญ  ซึ่งควำมเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถ
สรุปได้ดังภำพ 
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การส ารวจและผลิต 

ก๊ำซ
ธรรมชำติ 

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคำร์บอน

อ่ืนๆ 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊ำซ 
NGV,LP

G 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันต้น 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันกลาง 
และข้ันปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อื่นๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย 

น้ ำมัน 
ส ำเร็จรูป 

อ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
ส ำหรับอุตสำหกรรม 

ปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี
บริการก๊าซ 

น้ ำมันดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คุณภำพของท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ท่อส่งน้ ำมัน และอ่ืนๆ 

ทดสอบกำรก่อสร้ำงและตดิตั้งโรงงำน  
และตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน 

ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊ำซ ถัง
น้ ำมัน รวมทั้งสำรเคมีอันตรำยอื่นๆ ตำม
กฎหมำย ในกระบวนกำรขนส่งและกำร
เก็บรักษำ 

โรงกล่ันน้ ามัน 

ทดสอบกำรก่อสร้ำงและตดิตั้งแท่นขุดเจำะ
น้ ำมัน และตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน 

 
ทดสอบกำรก่อสร้ำงและตรวจสอบระหว่ำง
กำรใช้งำนส ำหรับโรงงำนปิโตรเคมีขั้นต้น  
รวมทั้งขั้นกลำงและปลำยบำงส่วน 
 

ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊ำซ สถำนี
บริกำรก๊ำซ ถังบรรจุก๊ำซ LPG และ NGV 
และสถำนที่ใช้ก๊ำซ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 

    ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี                        NDT / Inspection & Certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NDT / Inspection & Certification มีควำมจ ำเป็นต่อกำรตรวจสอบคุณภำพส ำหรับกำรจัดหำพลังงำนทั้ ง

กระบวนกำรตั้งแต่กำรส ำรวจและผลิตจนกระทั่งถึงผู้ใช้พลังงำนรำยย่อยระดับครัวเรือน  ดังนั้น NDT / Inspection & 
Certification จึงมีแนวโน้มกำรเติบโตตำมอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ภำครัฐได้เริ่มให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมำกขึ้น เห็นได้จำกกำรออกกฎหมำยควบคุมให้มีกำรตรวจสอบถังก๊ำซตลอดจนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับก๊ำซ LPG และ CNG อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมำตรกำรควำมปลอดภัยท ำให้
ไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำที่ควร    ซึ่งหำกมีกำรให้ควำมรู้และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจะท ำให้กำรเติบโตของกำร
ให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่ำงก้ำวกระโดด 

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

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทุกป ีและต้องมีกำรตรวจสอบและรับรองทั้งในกำรก่อสร้ำงใหม่และทุกๆ 5 ปี  
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) : 
- สถำนีบริกำร และสถำนท่ีใชก้๊ำซ เช่น โรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมตำ่งๆ ต้องขอรับใบอนุญำตและ

ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเพื่อตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรทุกป ี และต้องมีกำรตรวจสอบและรับรองทั้งใน
กำรก่อสร้ำงใหม่และทุกๆ 5 ป ี

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 

 
แนวโน้มอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องของกำรผลิตพลังงำนจำกน้ ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ  โครงสร้ำงของ

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ  

 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ ำมันมำแปรสภำพเป็นสำรโอ
เลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่ำนกระบวนกำรกล่ัน แยก ท ำให้แตกตัว และแปรรูป 

 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป
ต่ำงๆ เช่นเม็ดพลำสติก วัสดุสังเครำะห์ต่ำงๆ 

 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำงไปผ่ำนกระบวนกำร
แปรรูปต่ำงๆ ให้กับกำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น 

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

กำรประกำศให้ท้องที่ เขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่ำว จะส่งผลให้กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรปิโตรเคมีเกิดกำรตื่นตัวในเรื่องส่ิงแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้มีกำรตรวจสอบเพื่อควบคุมกำรปล่อย
มลพิษในโรงงำน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจำกบริษัทสำมำรถให้บริกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรรั่วไหลของท่อและวำวล์ต่ำงๆ
ได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT 
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 ความตอ้งการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำแม้ควำมซับซ้อนจะไม่เท่ำกับระบบกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับกำร

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

 
2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

ส ำหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดว่ำมีกำรแข่งขันท่ีไม่รุนแรง ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมักจะมีฐำนลูกค้ำเป็นของตนเอง 
โดยปกติจะไม่มีกำรแย่งลูกค้ำกันเว้นแต่ลูกค้ำมีควำมประสงค์จะเปล่ียนผู้ให้บริกำรเนื่องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร    ส ำหรับคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Advanced NDT) ซึ่งลูกค้ำที่ใช้บริกำรส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่ำงชำติเช่นกัน  บริษัทข้ำมชำติเหล่ำนี้ยังมีกำรให้บริกำรใน
วงจ ำกัดเนื่องจำกมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกำรในประเทศไทย  ในปัจจุบันบริษัทท่ีใช้กำรทดสอบแบบ 
Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบทั่วไป (Conventional NDT) เนื่องจำกเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มี
ต้นทุนที่สูงกว่ำมำก  ดังนั้นบริษัทจึงมองว่ำกำรเข้ำมำให้บริกำรของบริษัทต่ำงชำติจะเป็นกำรเปิดตลำด Advanced NDT ให้
กว้ำงขึ้น  ท ำให้บริษัทอื่นๆเล็งเห็นข้อดแีละควำมคุ้มค่ำของเทคโนโลยีนี้ และจะมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับ
ควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต   

บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศ  แต่ใช้กำรสร้ำงพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่ค้ำกับ
บริษัทข้ำมชำติหลำยรำย เพื่อให้บริกำรทำงด้ำน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ท ำกำรศึกษำเทคโนโลยีใหม่ๆจำก
พันธมิตรเหล่ำนี้เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรของตนเองและ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันต่อไปในอนำคต  

ควำมได้เปรียบส ำหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภำพในกำรให้กำรทดสอบที่หลำกหลำยครอบคลุมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรทดสอบและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ควำมพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ และ
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร    จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำท ำให้บริษัทมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผู้บริหำรเชื่อว่ำบริษัทมีข้อ
ได้เปรียบหรือจุดเด่นในกำรแข่งขัน ดังต่อไปน้ี 

 เป็นหน่ึงในผู้น ำตลำด โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 30 จำกมูลค่ำตลำดรวม 

 มีบริกำรท่ีครบวงจร  โดยเฉพำะในด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ  ซึ่งบริษัทมีบุคลำกรในด้ำนนี้
มำกกว่ำคู่แข่งรำยอื่นๆ  และสำมำรถให้บริกำรตรวจสอบรับรองตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ทุกประเภท 

 มีควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรสูง โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ซึ่งมีฐำน
ลูกค้ำที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่  

 มีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของกำรบริกำร  โดยกำรน ำผลกำรทดสอบตำมมำตรฐำนมำประมวลในรูปแบบท่ีตอบโจทย์
ควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของลูกค้ำ  เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 มีพันธมิตรทำงกำรค้ำที่แข็งแกร่ง  ลูกค้ำหลักของบริษัท เช่น บริษัทในกลุ่ม ปตท  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก  ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นลูกค้ำใหม่เกิดควำมไว้วำงใจ
ในคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัท 

 มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยสูงในกำรท ำงำน โดยมีทีมงำนด้ำนควำมปลอดภัยท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ช่วยให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจในคุณภำพกำรบริกำรของบริษัทมำกยิ่งขึ้น 

 มีควำมพร้อมของทีมงำน  เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อกำรให้บริกำรส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ได้รับกำรรับรองด้ำนคุณภำพโดย ISO 9001 และ ISO 17025 (มำตรฐำนกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรส ำหรับ
กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย)  และมีโครงกำรขอใบรับรองมำตรฐำนกำรทดสอบประเภทอื่นๆในอนำคตเพื่อเป็น
กำรยืนยันคุณภำพในกำรให้บริกำรของบริษัท 

 ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
 
2.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ 

วัตถุดิบที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย  
และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำรรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น  เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและบำงส่วน
ส่ังซื้อกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย ส่วนวัสดุส้ินเปลืองจะส่ังซื้อกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศแทบทั้งหมด  ทั้งนี้ตัวแทน
จ ำหน่ำยเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองมีอยู่หลำยรำย  บริษัทจึงไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง 

กำรน ำเข้ำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีที่น ำเข้ำตำมสิทธิประโยชน์จำก BOI กำรซื้อขำยจะใช้เป็นเงิน
สกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ บริษัทฯ มิได้ท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรับกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ  อย่ำงไรก็
ตำมที่ผ่ำนมำผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนไม่จัดว่ำมีนัยส ำคัญต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัท  ส ำหรับในอนำคต
ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรพิจำรณำท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงในกรณีที่ยอดซื้อ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 
2.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

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 ำคัญต่อควำมปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและส่ิงแวดล้อมเป็น
อย่ำงมำก  โดยจัดให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เข้ำตรวจสอบกำรท ำงำนของพนักงำนที่หน้ำงำนของ
ลูกค้ำและรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อดูแลป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นท้ังกับพนักงำนและส่ิงแวดล้อม 
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2.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (และบริษัทย่อย) ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(BOI) รวม 5 ฉบับ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ (และบริษัทย่อย) มีรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีตำมสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 67.87 ของรำยได้รวม 
โดยในส่วนของกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 90.99 ของรำยได้จำกกำรทดสอบโดยไม่
ท ำลำย และส่วนของกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 52.18 ของรำยได้จำกกำรตรวจสอบและ
รับรอง  
 
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 โดยทั่วไปธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะรับจำ้งท ำงำนตำมสัญญำก ำหนดกำรส่งมอบงำนจะแตกต่ำงกันตำมที่ลูกค้ำ
ก ำหนด บริษัทค ำนวณมูลค่ำงำนท่ียังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยวธิีอัตรำร้อยละของงำนท่ีเสรจ็ 
(Percentage of work completion) 
 ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2559 งานท่ียงัไม่ส่งมอบคิดเป็นมูลค่า 61.74 ล้านบาท 
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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 ำระหนี้โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง   นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้พิจำรณำจัด
ระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมำส  กรณีมีข้อบ่งชี้ของกำรผิดนัดช ำระหนี้ บริษัทได้ด ำเนินกำรขอให้ผู้รับเหมำจัดท ำหนังสือโอนสิทธิ
เรียกร้องจำกผู้รับเหมำไปยังเจ้ำของโครงกำรโดยตรง  หรืองดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำรำยนั้นชั่วครำวจนกระทั่งมูลหนี้เก่ำได้รับ
กำรช ำระ  
 

2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำนให้บริกำร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนในงำนตรวจสอบและ

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

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร

ด้วยกำรส่งไปอบรมทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งก ำหนดแผนให้หน่วยงำนฝึกอบรมภำยใน  ท ำกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เป็นต้น   
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดกรองพนักงำนท่ีเข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลำกรท่ีมีคุณภำพ ซึ่งส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือและภำพลักษณ์
ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ สำมำรถจัดหำและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องท ำให้บุคลำกรที่เข้ำใหม่มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลำกรที่ลำออกไปได้อย่ำงสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลำกรที่เพียงพอส ำหรับกำร
ให้บริกำร  และมีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยงำนในอนำคต 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถโดยกำรให้ค่ำตอบแทนในอัตรำที่ไม่ต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉล่ียของค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน  มีกำรประกันสุขภำพ จัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นสวัสดิกำร

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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ให้กับพนักงำน  ให้ทุนกำรศึกษำในสำยงำนเกี่ยวข้อง  และอื่นๆ  บริษัทฯ คำดว่ำนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นจะสำมำรถรักษำ
บุคลำกรของบริษัทฯ ไว้ได้ 
 

3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อมหลักฐำน

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

การป้องกันและลดความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้จัดท ำประกันภัยบุคคลที่ 3 ส ำหรับควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 100 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กำร

ให้บริกำรตรวจสอบและกำรรับรองแต่ละรำยกำรนั้น บริษัทฯ มีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตำมมำตรฐำนวิชำชีพและมีมำตรกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยอย่ำงสม่ ำเสมอในด้ำน
คุณภำพของผลงำน คุณภำพกำรให้บริกำร มำตรฐำนควำมปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับกำรร้องเรียนจำก
ลูกค้ำแต่อย่ำงใด ท ำให้บริษทัฯ มีควำมเชื่อมั่นวำ่ควำมเส่ียงจำกกำรรับรองผลงำนดังกล่ำว เป็นควำมเส่ียงที่สำมำรถควบคมุได้ 
อย่ำงไรก็ตำมในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประเมินผลผิดพลำด ท ำให้บริษัทฯ ยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยจำก
กำรรับรองผลงำน 
  

4.  ความเสี่ยงจากคู่แขง่ขนัต่างประเทศจากการเปิดเสรทีางการค้าและบริการทางวิศวกรรม 
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
แข่งขันท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนำคต 
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5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
บริษัทฯ ไม่มีหน้ีเงินกู้ยืมทัง้ระยะส้ันและระยะยำว จึงไมม่ีปัจจยัควำมเส่ียง จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบี้ยเงินกู้

และกำรช ำระหนี้ อีกทั้งบรษิัทคู่คำ้มีขนำดใหญแ่ละมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินสูง จึงท ำให้ไมม่ีควำมกังวลในเรื่องของควำมเส่ียง

ทำงดำ้นกำรเงินของบริษัทฯ 

 

6.  ความเสี่ยงจากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  

 บริษัทฯ มีกำรซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยกำรน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศเป็นจ ำนวนน้อย จึงไมม่ีควำมเส่ียงจำก
อัตรำกำรแลกเปล่ียนเงินตรำของบริษัทฯ 

 

7.  ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย โดยเน้นให้บริกำรกลุ่ม
ลูกค้ำอุตสำหกรรม เช่น ส ำรวจและขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซ  ปิโตรเคมีและรับเหมำก่อสร้ำงกลุ่ม Steel Fabrication  โดยในปี 
2558-2559 เกิดควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันอย่ำงรุนแรง  รำคำน้ ำมันในตลำดโลกปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
อุตสำหกรรมส ำรวจและขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซซบเซำต่อเนื่อง มีผลให้ควำมต้องกำรใช้บริกำรงำนทดสอบตรวจสอบลดลง
มำกกว่ำครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จ ำเป็นที่ต้องลดรำคำงำน
บริกำรบำงประเภทลงตำมสมควร เพื่อให้สำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำส ำคัญไว้ อันมีผลให้ผลประกอบกำรลดต่ ำลงด้วยเช่นกัน   

ส่วนเรื่องกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรมำกยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
รำคำบริกำรบ้ำง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ตรงตำมค่ำนิยมขององค์กรท่ีก ำหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย บริกำร
ฉับไว ใส่ใจลูกค้ำ รักษำคุณภำพ 

การป้องกันและลดความเส่ียง 
1. รักษำฐำนลูกค้ำเดิมที่เป็นพันธมิตรและใช้บริกำรมำต่อเนื่องยำวนำน โดยปรับลดค่ำบริกำรลงเล็กน้อย 
2. เร่งสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ในอุตสำหกรรมอื่นเช่นปิโตรเคมีให้มำกขึ้น 
3. พัฒนำองค์กรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน สำกลเพิ่มมำกขึ้น  
4. พัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนยุโรปเพิ่มมำกขึ้นเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยของบริกำร  

 
8.  ความเสี่ยงเรื่องวัสดุที่ให้บริการ 

บริษัทมีกำรใช้วัสดุในกำรให้บริกำรหลำยชนิดด้วยกัน วัสดุส้ินเปลืองโดยส่วนใหญ่จะส่ังซื้อจำกตัวแทนจ ำหน่ำยใน
ประเทศ จำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลำยรำยด้วยกัน บริษัทจึงไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึง อีกทั้งบริษัท
ยังมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในกำรให้บริกำร   

 
9.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ 
นโยบำยและกำรบริหำรงำนของรัฐบำล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำย ถือเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญและ

ส่งผลต่อกำรเติบโตและทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจเป็นอย่ำงมำก โดยบริษัทฯ มีควำมเส่ียงจำก
นโยบำยรัฐบำล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1. นโยบายเปิดสัมปทานส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

 จำกที่ก่อนหน้ำนี้รัฐบำลได้ชะลอนโยบำยกำรประมูลสัมปทำนส ำรวจปิโตรเลียมในอ่ำวไทย  ปัจจุบันรัฐบำล

มีแนวโน้มที่จะต่ออำยุสัมปทำนเดิมที่ก ำลังจะหมดอำยุให้กับบริษัทส ำรวจและขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซที่ก ำลังด ำเนิ นงำนใน

ปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจ โดยคำดว่ำรัฐบำลคงจะเร่งให้มีกำรเปิด

สัมปทำนส ำรวจปิโตรเลียมใหม่เพิ่มเติมอีก ซึ่งจะส่งผลให้ควำมต้องกำรบริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยเพิ่มมำกขึ้น  
2. การขนส่งน้ ามันทางท่อไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้วยรัฐบำลได้อนุมัติให้มีกำรก่อสร้ำงท่อขนส่งน้ ำมันไปภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือทดแทนกำร

ขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยจะเริ่มก่อสร้ำงโครงกำรในปี พ.ศ. 2560  ซึ่งมีผลให้ควำมต้องกำรบริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยเพิม่

มำกขึ้นในระยะเวลำอันใกล้นี้ 

3. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่และสงขลา 

 ปัจจุบันปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคใต้เพิ่มสูงมำกขึ้น ซึ่งกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้คำดกำรณ์ว่ำ

อำจจะไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงเพียงพอ จึงมีแผนงำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่จังหวัดกระบี่และ

จังหวัดสงขลำ ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยเพิ่มมำกขึ้นเช่นกัน  อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรดังกล่ำว

อำจจะไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย 

4. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

ด้วยปัจจุบันข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้งำน กำรน ำเข้ำและส่งออกสำรกัมมันตรังสีท่ีบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้

น ำมำใช้ในงำนบริกำร  อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ

พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม ค่ำประกันและข้อก ำหนดอื่นๆ เพิ่มเติมจำกเดิม จึงอำจ

เป็นผลให้ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สูงขึ้นตำมเช่นกัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ส่วนท่ี 1 หน้า 28 

 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ทรัพยส์นิถาวรหลัก 
 
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วย 
 4.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที ่ ที่ตั้ง เนื้อที ่
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครองทีด่นิ 

66114 และ 
66115 

อ.บ้ำนบึง  
จ.ชลบุรี 

1 งำน  
66 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 1,932,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนสำขำ 

66116 อ.บ้ำนบึง  
จ.ชลบุรี 

41 ตำรำงวำ เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 287,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนสำขำ 

110547 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร ่ เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 2,800,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนใหญ ่

89857 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร ่1 งำน 
18.6 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 4,000,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนใหญ ่

89858 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

1 ไร่ 3 งำน 
77.9 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 2,200,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนใหญ ่

31034 และ 
31035 

อ.บ้ำนบึง  
จ.ชลบุรี 

2 ไร ่ เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 7,500,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนสำขำ 

6628 เขตประเวศ 
จ.กรุงเทพฯ 

38 ตำรำงวำ เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 2,280,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนสำขำ 

107110 อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 

1 ไร ่ เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 3,081,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนย่อย 

205926 อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 

2 ไร ่ เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 9,800,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนย่อย 

72919 อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 

1 ไร่ 3 งำน 
74.2 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของ -ไม่มี- 14,005,000 เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนย่อย 

รวม 47,885,000 
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4.1.2     เครื่องมือ อปุกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 59,824,494 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ เป็นเจำ้ของ 61,621,397 
เครื่องใช้ส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 4,339,609 
เครื่องตกแตง่ตดิตั้งส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ 3,131,814 
งำนระบบสำธำรณูปโภค เป็นเจำ้ของ 355,554 

ยำนพำหนะ 
เป็นผู้เช่ำ (สัญญำเชำ่ทำงกำรเงนิ) 6,734,939 

เป็นเจำ้ของ 24,155,508 
รวม 160,163,315 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

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

เกี่ยวกับมูลหน้ีที่นำแคปค้ำงช ำระกับบริษัทเป็นจ ำนวน 17.23 ล้ำนบำท (เป็นยอดลูกหนี้คงค้ำงรวมกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภำษีมูลค่ำเพิ่มจ ำนวน 0.89 ล้ำนบำท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งส 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. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมำช่วงจำกนำแคปอีกทอดหน่ึง บริษัทรับงำนตรวจสอบท่อ
ก๊ำซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงื่อนไขว่ำโอพีไอจะจ่ำยช ำระเงินให้กับบริษัทหลังจำกที่ได้รับช ำระจำกนำแคปแล้ว ดังนั้นนำแคปจึง
เป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้ท้ังหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกรอ้งหนี้ของนำแคปมำให้กับบริษัทเมื่อวันท่ี 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 

โครงกำรเริ่มต้นในปี 2547 โดยนำแคปจ่ำยช ำระเงินอย่ำงสม่ ำเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมำสที่ 2 ของปี 2549 ที่
เริ่มมีกำรค้ำงช 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 ำคัญในกำรตรวจสอบท่ีนำแคปจ ำเป็นต้องใช้ประกอบกำรส่งมอบงำนให้กับ ปตท. โดยบริษัทฯ แจ้งต่อปตท.และนำ
แคปว่ำจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนำแคปช ำระหนี้ท้ังหมดแล้ว ท้ังนี้ 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 ำนวนท้ังส้ิน 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 ำระให้นำแคปไม่เพียงพอท่ีจะช ำระตำมกฎหมำยอำยัด
ได้ทุกรำย ประกอบกับนำแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึง  แต่ไม่ได้รับควำมยินยอมจำก ปตท. จึง
ยังเป็นปัญหำข้อกฎหมำยว่ำกำรโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่  รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมำยว่ำจะต้องช ำระเงินให้ใคร  จึงได้
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ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนค ำอำยัดของเจ้ำหนี้ทุกรำย  โดยจะขอน ำเงินค่ำจ้ำงคงเหลือจ ำนวนดังกล่ำวไปวำง ณ ส ำนัก งำนวำง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ท่ีแท้จริงต่อไป  ซึ่งศำลอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีและได้มีค ำส่ังอำยัดแล้วบำงรำย แต่ยังไม่
ครบทุกค ำส่ัง เนื่องจำกนำแคปมีเจ้ำหนี้เป็นจ ำนวนมำก ปตท.จึงยังไม่สำมำรถน ำเงินไปวำง ณ ส ำนักงำนวำงทรัพย์ได้ ทั้งนี้
หำกศำลพิพำกษำว่ำกำรโอนสิทธิเรียกร้องของนำแคปให้กับธนำคำรพำณิชย์ไม่มีผลตำมกฎหมำย เจ้ำหนี้ที่ศำลส่ังอำยัดทุก
รำยจะได้รับช ำระหนี้ตำมสัดส่วน 
     บริษัทฯ ตั้งมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกับนำแคปเป็นหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ 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 ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวันที่ 21 
กรกฎำคม 2553 ในวันนัดตรวจค ำรับช ำระหนี้ เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2554 ปรำกฏว่ำมีเจ้ำหนี้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้รวม  78  
รำย  เป็นเงินจ ำนวนท้ังส้ิน  7,538,649,944.39 บำท (เจ็ดพันห้ำร้อยสำมสิบแปดล้ำนหกแสนส่ีหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยส่ีสิบส่ีบำท
สำมสิบเก้ำสตำงค์) ต่อมำจพท.ได้นัดประชุมเจ้ำหน้ีครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหำคม  2554 เพื่อปรึกษำว่ำ ควรจะยอมรับค ำขอ
ประนอมหน้ีก่อนล้มละลำยของลูกหนี้  หรือควรจะรำยงำนศำลขอให้พิพำกษำให้ลูกหน้ีล้มละลำยต่อไป   โดยจพท.แจ้งว่ำนำ
แคปได้ยื่นค ำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย ฉบับลงวันที่  17  สิงหำคม  2554 เสนอเงื่อนไขว่ำ ยอมช ำระบรรดำหนี้ที่ศำลมี
ค ำส่ังอนุญำตให้ได้รับช ำระหน้ีแล้ว เป็นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศำลมีค ำส่ังอนุญำต มีก ำหนดช ำระให้เสร็จสิ้นในงวด
เดียวภำยใน 3 ปี นับจำกวันที่ศำลมีค ำส่ังเห็นชอบกับกำรประนอมหนี้  แต่เนื่องจำกเจ้ำหนี้ที่มำร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทรำบ
ค ำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำยของนำแคปในวันประชุม จึงขอเล่ือนกำรลงมติ และเล่ือนกำรประชุมเจ้ำหนี้ออกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ  จพท.จึงเล่ือนกำรประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวำคม 2554  แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้ำหนี้ครั้ง
แรก (ที่เลื่อนมำ) เนื่องจำกจพท.ไม่สำมำรถส่งประกำศให้แก่เจ้ำหนี้ซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่ท่ีเกิดอุทกภัยได้  จึงต้องเล่ือน
กำรประชุมออกไปเป็นวันที่  20  มีนำคม 2555  แต่ต่อมำเมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรก (ที่เล่ือนมำ) เนื่องจำกจพท.ไม่
สำมำรถส่งประกำศให้แก่เจ้ำหนี้ได้ครบทุกรำย  จึงต้องเล่ือนกำรประชุมเจ้ำหนี้ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 10 กรกฎำคม  2555 
เวลำ  10.00  นำฬิกำ  
 ในชั้นสอบสวนค ำขอรับช ำระหนี้  บริษัทฯ ได้น ำส่งเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ท่ีได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ของ
นำแคป  ในมูลหนี้ตำมค ำพิพำกษำ  และมูลหนี้ตำมสัญญำโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำเพื่อให้ศำลพิจำรณำส่ังต่อไป  ซึ่งบริษัทฯมีโอกำสน่ำจะได้รับช ำระหนี้ตำมที่ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ไว้ เพรำะ
บริษัทฯเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ และมีหลักฐำนที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับช ำระหนี้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ไม่เต็ม
จ ำนวนที่ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้  หำกที่ประชุมเจ้ำหน้ีมีมติยอมรับตำมที่นำแคปเสนอขอช ำระหนี้เป็นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของยอด
หน้ีที่ศำลมีค ำส่ังอนุญำตให้ได้รับช ำระหนี้  และจำกกำรที่จพท.สำมำรถรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียงเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน 
2,189,468.53 บำท  จำกที่มี เจ้ำหนี้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้รวม 71 รำยเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน  5,395,172,963.86 บำท  
หำกจพท. จะแบ่งช ำระให้แก่เจ้ำหนี้ทุกรำย ก็ต้องน ำมำหำรเฉล่ียตำมสัดส่วน  ท ำให้ไม่มีเจ้ำหนี้รำยใดได้รับช ำระหนี้เต็ม
จ ำนวน 
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรก (ที่เล่ือนมำ) เพื่อพิจำรณำกำรประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ แต่เนื่องจำกเจ้ำหนี้รำยที่ 8 และรำยที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้ำหนี้ว่ำยังไม่สำมำรถลงมติได้  เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ จึงขอเล่ือนลงมติ และเล่ือนกำรประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรกออกไปอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่ 13 
ธันวำคม 2555 เวลำ 10 นำฬิกำ โดยทนำยควำมของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประชุมกับเจ้ำหนี้ครั้งแรก (ที่เล่ือนมำ) ในวันที่ 13 
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ธันวำคม 2555 ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำร่วมประชุมเจ้ำหน้ีครั้งแรก จพท.แจ้งว่ำลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย 
โดยกรรมกำรลูกหนี้ได้ยื่นค ำร้องขอถอนค ำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลำย ฉบับลงวันท่ี 7 ธันวำคม 2555 และ จพท.ได้มีค ำส่ัง
อนุญำตแล้ว ท่ีประชุมเจ้ำหน้ีจึงมีมติให้ จพท.รำยงำนให้ศำลขอให้ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำให้
ลูกหนี้ล้มละลำยแล้ว จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน ำมำแบ่งปันให้แก่เจ้ำหนี้ตำมสัดส่วนต่อไป โดยลูกหนี้
สำมำรถขอประนอมหน้ีภำยหลังล้มละลำยได้อีกตำมกระบวนกำรล้มละลำย 
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 ศำลมีค ำพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงพิจำรณำค ำขอรับช ำระหน้ีของ
บรรดำเจ้ำหน้ีแต่ละรำย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ี 
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6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อบริษทั   บริษัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์  QLT 
เลขทะเบียนบริษทั  0107550000220 
ทุนจดทะเบียน   98.57  ล้ำนบำท ทุนช ำระแล้ว 98.57 ล้ำนบำท 

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

ที่ตั้งส านกังานใหญ ่  เลขที่ 21/3 ถนนบำ้นพลง ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสำร 0-3869-2028 

ที่ตั้งส านกังานสาขา (1)  เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดัชลบุรี 20170 
โทรศัพท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสำร  0-3810-9653 

ที่ตั้งส านกังานสาขา (2)  เลขที่ 50 ซอยพฒันำกำร 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหำนคร 10250 
    โทรศัพท์ 0-2116-9294 โทรสำร 0-27221132 
ที่ตั้งส านกังานสาขา (3)  เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 
    โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3   โทรสำร 0-3300-5164 
เว็บไซต ์   www.qualitechplc.com 
นายทะเบียนหุน้สามัญ  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

อำคำรตลำดหลักทรัพยฯ์ (ขำ้งสถำนทูตจีน) Tower A ชั้น 14 
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสำร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นำงสุวมิล  กฤตยำเกยีรณ ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 2982 
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 าคัญอืน่  
 
      -ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคญัอื่น 

http://www.qualitechplc.com/
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7.1  ��������� 
 � ����	
 31 ������ 2559 �������	���������	������� 98.57 !"��� #�$%�&'�(�"�)��* 98.57 !"�(�"� �+!�$�	
,�

-�"(�"�!� 1 �� .���&'�(�"�)��*�	
//ก#!���	�ก1���#!"������ 98.57 !"��� ����&'�(�"�)��*����� 98.57 !"�(�"�   
 

7.2 � �!����!"��#$%���� 
 

������ ��&'$�%"��#$%���� ����� (����) ��%&�� 

1 ก!�$���)��2�1*3 ��,��1 22,300,560 22.62 

2 ก!�$���)�1* !�2��ก�!����2 19,098,335 19.38 

3 ก!�$������11�� !�&7��3 12,192,120 12.37 

4 ก!�$���)���)� )����������!ก4 7,398,815 7.51 

5 ��)���� �,11���������35 5,039,555 5.11 

6 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 4,260,100 4.32 

7 �%)����! #I$�,	�� 3,675,000 3.73 

8 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA 2,806,200 2.85 

9 CHASE NOMINEES LIMITED 2,170,142 2.20 

10 �%)���1�	���� �����1 1,680,000 1.70 

���"��#$%������&*��� 10 ��&��ก 80,620,827 81.79 

��������������0!��� 98,568,485 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 3�%������ก���4&5���"��#$%���� 

� 31 ������ 2559 
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���&6�7� :  
1 L+"MN/(�"�O�ก!�$���)��2�1*3 ��,�� &��ก/��"�� 
 

 
��)��2�1*3 ��,�� 17,840,000  18.10 
�%)�*�ก� ��,�� 4,410,000  4.47 
�%��	��)��P ��,�� 35,910  0.04 
�%)�&��	 ��,�� 14,650  0.01 

��� 22,300,560  22.62 

 
2 L+"MN/(�"�O�ก!�$���)�1* !�2��ก�!���� &��ก/��"�� 
 
 

��)�1* !�2��ก�!���� 10,027,500  10.17 
�%)���1* !�2��ก�!���� 4,660,835  4.74 
�%)���)�1 !�2��ก�!���� 4,410,000 4.47 

��� 19,098,335  19.38 

 
3 L+"MN/(�"�O�ก!�$������11�� !�&7�� &��ก/��"�� 
 
 

�����11�� !�&7�� 4,719,520 4.79 
�%��!�Q !�&7�� 3,843,400 3.90 
�%)�ก�!����3 !�&7�� 3,629,200 3.68 

��� 12,192,120 12.37 

 
4 L+"MN/(�"�O�ก!�$���)���)� )����������!ก &��ก/��"�� 
 
 

��)���)� )����������!ก 4,042,500 4.10 
������1�� )����������!ก 3,356,315 3.41 

��� 7,398,815 7.51 

 

��&'$�%"��#$%���� ����� (����) ��%&��3%!������6��&�

��&'$�%"��#$%���� ����� (����) ��%&��3%!������6��&�

��&'$�%"��#$%���� ����� (����) ��%&��3%!������6��&�

��&'$�%"��#$%���� ����� (����) ��%&��3%!������6��&�
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5
 L+"MN/(�"�O�ก!�$���)���� �,11���������3 &��ก/��"�� 

 

 

��)���� �,11���������3 4,872,755 4.94 
�%)���R1 �,11���������3 166,800 0.17 

��� 5,039,555 5.11 

 
7.3 ��&��&ก����&6!��:;�"� 

���<��  �%���6�  ��ก�� (���'�) 
������S �	�.����$��%��&T�L!O("#ก$L+"MN/(�"�O�/�,�-�$�"/�ก�$�"/�!� 40 U/%ก�-�)����(!�%(�กQ�	�%��-�"��,�����!  

#!�)��/%,�กV(��  /�$%-�กW,�  ������/�ก�(��O("ก��$��%��&T�L!�	/�,��"/�ก�$/�,��	
ก�(��U"%,"�-�" 
(ก�������	������&'��	
��,"/%���%��ก�-�)�����������%ก!$��O1"�2N
/U��ก�������%�U/%������,$/-& 

 
���<��&�%& 
-�$�	ก�ก�(���.����$��%��&T�L!U/%�������$/� ��X%�	X �������$/�#,$!�#($%��2����ก��$�&T�L!�&'�ก��	Y 

.��2�����กก��#)�%��)��%�(!N/#!�/(�N/ก�-�)���� ��	��ก��%�!%���U/%�������$/���X�Y #!�-�",�X%)��/%,�
กV(��#!"� (�N/ก��	/N
�O�,��	
���ก���ก��������$/��(W�)���� 

 
3�%���ก����&6!��:;�"� 
 

 2555 2556 2557 2558 2559 

ก�-�)����,$/(�"� (��) 0.98 0.84 1.00 0.92 0.45 
�%��&T�L!,$/(�"� 0.70 0.65 0.70 0.65 0.25 
/�,�ก��$��%��&T�L!
,$/ก�-�)���� (%) 

71.86% 77.93% 70.88% 70.37% 77.06% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��&'$�%"��#$%���� ����� (����) ��%&��3%!������6��&�
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8.  � �!����!ก����ก�� 

 
��&��6%�&�3%! =�ก���ก�����<�� *�:> 4.?. 2559 
 
 
 

1 ����	  ��*2�(��3 
&����ก���ก� ก���ก�/�)�� 

#!�ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#�� 
&��**.� DAP 

2 ��)��^  ��	������%ก� 
ก���ก�/�)�� 

&����ก���ก�,���)/�#!�&����
ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#�� 

&��**.� DCP 

3 �����ก�  )	�)��+��3 ก���ก�/�)��#!�ก���ก�,���)/� &��**.� DAP,DCP,ACP 
4 ��)�1� �/%^����!�^ ก���ก�/�)��#!�ก���ก�,���)/� &��**.� DAP 
5 ��)��2�1*3  ��,�� ก���ก�#!�ก���ก����(� &��**.� DAP 
6 ��)���� �,11���������3 ก���ก�#!�ก���ก����(� &��**.� DAP 
7 

�%)���1�	����  �����1 
ก���ก� ก���ก����(�  

#!�ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#�� 

&��**.� DAP 

8 ��)�1*  !�2��ก�!���� ก���ก� &��**.� DAP 
9 �%��	��)��P  ��,�� ก���ก�#!��!U��ก������� &��**,�	 DAP 

 
 
 

ก���ก��"����%�����!���������<�� ����!��0 
  
 

1. ��)��2�1*3 ��,�� ก���ก�L+"���ก� 
2. ��)���� �,11���������3 L+"1$��ก���ก�L+"���ก� 
3. �%)���1�	����   �����1    ก���ก����(� 

ก���ก�)/%O�)����	X!%!��N/1N
/�$��ก�� 2�"/�&�����,�)���*U/%������  
 

����ก������!7������!3%!ก���ก�����<�� 
O�ก�&��1��)��*&����&_��ก���X%O("ก���ก�!//ก�ก,�#(�$%�&'�)��)$��(�̀
%O�)�U/%�����ก���ก�

��X%(�� M"�����ก���ก��	
��//ก#�$%O(",�%�&'�)�)$��-�$-�" O("//ก.�������Oก!"�	
)��ก��)��)$��(�̀
%O�)� 
ก���ก��	
��//ก�ก,�#(�$%O�&_#�ก#!�&_�	
)/%Q�(!�%������	����������X�O("���)!กก���$L+"O���//ก )$��&_M��-&
O("ก���ก��	
/�+$O�,�#(�$%���	
)����X��&'�L+"//ก�ก,�#(�$% ก���ก�I`
%2"��ก,�#(�$%#!"�/�-�"����!N/ก,�X%O(�$-�" 

 

������ ��&'$�% 7������! 

������ ��&'$�% 7������! 

��@�
ก��?Aก<� 

:����7�ก��%���6ก��&�ก��
�����������������ก<�
3%!ก��6:B�ก���ก�� 
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3%�637 �������  ������"��'%� 3%! =�ก���ก�����<�� 

���ก���ก��	/��� (�"�	
#!�������L��1/�O�ก����������ก��U/%������S O("�&'�-&,�กV(��
��,M�&��)%�3#!�U"/��%���U/%������S Q�O,"���������	
�	#!����̀%M`%L!&��.�1�3U/%L+"�	)$��-�"�)	���กab� ���M`%ก�
&c���,�O("�&'�-&,�(!�ก�ก�d3#!�U"/��%���U/%,!�(!�ก���2�3#($%&����^-�� .��)��&/���(�"�	
#!����
���L��1/��	
)���*-�"��%�	X 
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3%�637 �������  ������"��'%� 3%! =�ก���ก��������  
 ���ก���ก����(��	/��� (�"�	
 #!�������L��1/�O�ก����(�%�O���N
/%�ก	
��ก��ก�������%�
,�&ก,�����#!�%����(�U/%������S ก�(���.��� #L����ก�� %�&���� .��%)�"%ก����(�%� #!�/���ก�
���(�,$%Y U/%������ (!�ก�ก�d3O�ก����������ก��O(")/��!"/%ก��)Q2�^��Rก��  �2N
/�)�/O("�	
&��1�����ก���ก�
U/%������2����#!�/����,�#!�/(�N/O("����(W�1/� ���,!/�M`%ก�,���)/�#!�,��,�L!ก�������%�U/%
������S ,��.����	
ก�(�� .��)��&/���(�"�	
#!�������L��1/��	
)���*-�"��%�	X  

1. ������ก��ก�#!����(�ก��ก�U/%������S ,���,M�&��)%�3 U"/��%��� �.��� ����	�� U"/ก�(�� ��)�
% 
#!��,�U/%�	
&��1�����ก���ก� #!�/(�N/�,��	
&��1��L+"MN/(�"�U/%��������ก&��ก� 

2. 2����ก�(���.��� ��^�% #!�ก!����3 ก����������ก��U/%������S ก�(��#L�ก��%��%�&���� 
ก����(����2�ก�����! ก�!%��� ก�U��%� ก�&��1)��2���3 O("�&'�-&,�ก�/��	
���ก���ก�
������2����/����,� #!�������ก�ก���+#!O("ก�������%�U/%�����%��	
#,$%,�X%���!�,��&e(�� 

3. 2������N
/%ก����)��%�&����&����&_,��	
ab����ก��)�/ก$/��	
�����)�/O("���ก���ก�������
2����#!�/����,� ��X%�	XO("���M`%ก�2����#!�/����,�  ก��&!	
��#&!%#!��2�
��,��%�&����
���$�&����&_O���(�$%�	
-�$�	ก�&��1�����ก���ก�������#!�O("���)�/���ก���ก������� �2N
/
/����,�(�N/O(")�,����O��	
&��1�����,$/-& 

4. /����,�ก�O1"�$��%��O�ก�������ก�INX/��,M����,�&ก,����ก��U/%������ O��%�%��-�$�ก��  50  !"��� (("
)��!"���M"��) 

5. /����,�ก�O1"�$��%��O�ก�������ก�INX/���N
/%�N//�&ก��3(�N/)�����2�3M��  �	
�ก	
��ก��ก����������ก��
,�&ก,�  O��%�%��-�$�ก��  20  !"���  (�	
)��!"���M"��) 

6. /����,�ก�U� ก�O("���ก�,�&ก,����ก��U/%������S �1$� ก�/����,�U�)���" ก�/����,�O("��)�**
����"%��U/%,�&ก,����ก�� �&'�,"� O��%�%��-�$�ก�� 150 !"��� ((�̀
%�"/�(")��!"���M"��) 

7. /����,�ก��&7�/&7���*1	�%��aก��ก&���Q�ก������  (�N/)M���ก��%��  2�"/�ก��ก�(���%N
/�-UO�ก�
���กM/��%��  (�N/����,�ก���U/%��*1	�%��aก��%ก!$�   

8. /����,�ก�ก+"�N��%��  ก����(�%�%��)���1N
/ ก�//ก,�)�(�	X )�**ก+"���ก�%���ก����*1	  (�N/)���1N
//N
�O�
�ก����  (�N/)M���ก��%��  (�N/����!��
�-&O��%N
/�-U,�&ก,����ก�� O��%�%��-�$�ก��  50  !"��� 
((")��!"���) ���M`%ก�U/O("����//ก(��%)N/�X�&��ก���2N
/&��.�1�3,$/ก����������ก��U/%������  
O��%�%��-�$�ก��  150  !"���  ((�̀
%�"/�(")��!"���) 

9. /����,�O("�����2�3)��U/%������S  ���/%  ����  �2N
/�&'�&��ก��(�	X)��U/%��������ก&���Q��	
�	/�+$#!"�(�N/
���	U`X�O�/��,   O��%�%��-�$�ก��  20  !"���  (�	
)��!"���M"��)   

10. /����,�O("INX/#!�U�(�$��!%��� ก/%����&7�,�)�(�	XQ���R(�N/ก/%������,!��%�� .��O("���)�/
���ก���ก������� �2N
/���O��	
&��1�����,$/-& 

11. /����,�ก�O1"�$��%��!%����	
)���*Y �	
-�"ก�(��-�"O�%�&�������$�&����&_,��	
��-�"����/�(��
�ก���ก���ก������� (�N/,��	
���ก���ก�������-�"����	�,�/����,�O�(!�กก�-�"#!"� 

12. �&'�����	
&�̀ก�ab����ก�O���N
/%�ก	
��ก���.����"�ก��%�� ก�,!� ก����(�%�����! #!��"�
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ก�&c���,�ก�/N
�Y  
13. ก�(��.��%)�"%/%�3ก� /���ก����(�/%�3ก� ���M`%ก�#,$%,�X% ก��$�"% ก��!�ก�"% ก�.�ก�"� 

ก�ก�(���%���$�"% �$,/�#�� .���)2��ก%������L+"���(� 
14. O("�	/���O�ก��/�/���O("ก���ก���(�̀
% (�N/(!��� (�N/����!/N
�O�&c���,�ก�/�$%(�̀
%/�$%

O� .��/�+$Q�O,"ก�������U/%���ก���ก����(� (�N//��/�/����2N
/O("����!��%ก!$� �	/���
,��	
���ก���ก����(��(W�)���� #!�Q�O�������!�	
���ก���ก����(��(W�)���� I`
%
���ก���ก����(�/��ก�!�ก �2�กM/� �&!	
��#&!% (�N/#ก"-U ����!�	
-�"����/�/��� (�N//�����X�Y 
-�",��	
�(W�)���� 

15. O("�	/���O�ก�!%���INX/(�"�(�N/!%���O�������/N
�Y O��%�%��-�$�ก�� 5 !"��� (("!"���M"��) 
16. O("�	/���O�ก�/����,�O("�������$/�ก+"�N��%�� O��%�%��-�$�ก�� 5 !"��� (("!"���M"��) 
17. ������ก�/N
�O�Y ,��	
���ก���ก��������/�(���&'����Y -& 

18. �	(�"�	
#!����L��1/�O�ก�ก�(��O("�	����ก�)$%�)��� #!�ก�)���)����.���,$/,"�ก��/�3��&1�
� 
�2N
/)N
/)�-&��%2��ก%�#!�L+"�ก	
��U"/%��กab� �����X%���������(��)�U/%����#!��,�ก�,$%Y 
�2N
/O(")/��!"/%ก��ก��&!	
��#&!%U/%���ก�� ����	�� U"/��%���#!�U"/ก�(��U/%กV(�� 

    ��X%�	X  ���ก���ก����(���2����#!�/����,���ก��	
���ก���ก����(��	)$��-�"�)	�  (�N/�	���U��#�"%
�%L!&��.�1�3/N
�O�ก��������(�N/�������$/�-�$-�"    �ก��"��&'�ก�/����,���ก��	
�&'�-&,��.���#!�(!�ก�ก�d3�	

���ก���ก�������(�N/�	
&��1��L+"MN/(�"�2����#!�/����,�-�"#!"�  #!��&'�-&,��	
กV(��ก�(��   .��
���ก���ก�������/��ก�!�ก �2�กM/�  �&!	
��#&!%  (�N/#ก"-U/������ก���ก����(�-�".���,����ก���ก�
������   

  �/ก�ก�	X���ก���ก����(� /��/�/���O("ก���ก�L+"���ก�(�N/2��ก%������� �	/���(�"�	
O�ก�
&c���,�%�,$%Y ,�(!�ก�ก�d3�	
���ก���ก����(�2����#!�/����,�-�"#!"� ��X%�	X ก��/�/�����X�,"/%-�$�	
!�ก����&'�ก��/�/���O("ก������!�	
�ก	
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�O�ก��������
(�N/�������$/� 
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����	�� U"/ก�(�� ��)�
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4. O("�	/���O�ก��/�/���1$�% #!�/(�N/�/�(��O("����!/N
�&c���,�%��g2�/�$%#��-�" .��ก�
�/�/���1$�% #!�/(�N/ก��/�(����%ก!$�O("/�+$Q�O,"U/��U,#($%ก��/�/��� #!�/(�N/O("



 

 
 

������� 2 
��� 46 

 
 
 

�&'�-&,�����	�� U"/ก�(�� (�N/��)�
%�	
���ก���ก�U/%������ #!�/(�N/������-�"ก�(��-�" 
5. ,��,�#!�&������L!ก�������%�U/%������/�$%)�
��)�/ �2N
/&e/%ก������)	
�%�ก&T����,$%Y -�$�$

Q�O�#!�Q��/ก������S 
6. 2����ก��U"��)�**�ก	
��ก�����ก��U/%������S #!�)�**,$%Y I`
%�&'�L!&��.�1�3,$/ก��ก�U/%

������ �����X%ก�(��U�X�,/�#!����	ก������)�**��%ก!$� �2N
/���)�/,$/���ก���ก����(�#!�/(�N/
���ก���ก�������  

7. /����,�ก�O1"�$��%��O�ก�������ก�INX/,�&ก,����ก��U/%������S  �1$�  ก����INX/��,M����  ก����INX/
���N
/%�N//�&ก��3(�N/)�����2�3M���	
O1"O�ก�������%�  �&'�,"�  O��%�%��-�$�ก��  10 !"��� ()��!"�
��M"��)  

8. /����,�ก�U�(�N/�/�/���1$�%  ก�O("���ก�,�&ก,����ก��U/%������S  �1$�  ก�/����,�U�)���"  ก�
/����,�O("��)�**����"%��U/%,�&ก,����ก�� �&'�,"�  O��%�%��-�$�ก�� 50 !"���  ((")��!"���M"��) 

9. 2�������)�� �%�����(�W� �%���%��! (�N/L!,/�#��,$%Y I`
%-�"���/����,��ก���ก���ก�������#!"�
#ก$2��ก%�(�N/!+ก�"%U/%������S (�N/����!O�Y �	
ก����ก��ก�O("������ 

10. �	/���2�����$�"%2��ก%� #!������#,$%,�X% ,!/���ก�./� .�ก�"�U"�)�%�/ab�/#L�ก (�N/
ก�2"��กก��&'�2��ก%� ก�(��/�,��$�"% �$,/�#�� �%��.���) ���M`%)��)��ก� �ก	
��ก��2��ก%�
��X%(��U/%�������ก��"�2��ก%������L+"���(� 

11. �	/��� //ก��)�
% ����	�� &��ก^ ����̀ก �2N
/O("ก�&c���,�%��&'�-&,��.���#!�L!&��.�1�3U/%
������ #!��2N
/��ก�����	�� ����� ก���%�Q�O�/%�3ก� 
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 ��X%�	X  ก���ก�L+"���ก���/����,���ก��	
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 �/ก�ก�	Xก���ก�L+"���ก�/��/�/���O("2��ก%��������	/���(�"�	
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 ������S -�"���,�X%���ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#��  �2N
/2�����)�/�.���O��"�ก�)��( 
���M`%ก�ก�(��(!�ก�ก�d3�ก	
��ก���$,/�#���	
�(��)� O("#ก$ก���ก������� ก���ก��g2���N
/%1��,$%Y #!�
ก���ก�L+"���ก� ��X%�	X  O�ก�)��(����!�	
��-�"���ก�#,$%,�X%�&'�ก���ก� ��2�����ก���)���,� ����+"
���)��M &��)�ก��3 #!���!�	
���U"�$��&��1��ก�����ก���ก�������.��)�
��)�/ ��X%�	X �	
&��1��L+"MN/(�"���
�&'�L+"#,$%,�X%ก���ก�.��O1"�)	�%U"%�ก,�(!�ก�ก�d3#!����	ก�,$/-&�	X 

1. L+"MN/(�"���(�̀
%�	��#���)	�%��$ก�� 1 (�"�,$/ 1 �)	�%,������(�"��	
,�MN/ 
2. O�ก��!N/ก,�X%ก���ก������� ���	ก�//ก�)	�%!%��#�� /�O1"ก�!%��#���)	�%O("#ก$L+"-�"���ก��)�/1N
/

�&'�������! (�N/(!���O������	��ก��#!"�#,$�	
&��1��L+"MN/(�"����(W�)���� #,$O�ก�//ก�)	�%
!%��#��(�N/�	�,�O� Y L+"MN/(�"�#,$!�����O1")����,���#���)	�%�	
�	/�+$��X%(��,�U"/ 1 #,$��#�$%
��#���)	�%O("#ก$L+"O��ก�"/��2	�%O�-�$-�" 

3. ก�//ก�)	�%!%��#���2N
/ก��!N/ก,�X%ก���ก� ��,"/%�&'�-&,���#���)	�%)$��O(*$ (ก�	��#��
�)	�%��$ก�� O("L+"�	
�&'�&�����	
&��1���	�)	�%1	XU��2�
�U`X�/	ก(�̀
%�)	�%  

 
 ��7%����ก���ก�����"�������� 

(1)  ��7%�������6:B�7��6!�� 
 ��7%�������3%!ก���ก�� 
�	
&��1��)��*L+"MN/(�"�&����&_ 2559 ��N
/����	
 21 ����� 2559 -�"ก�(���$,/�#��ก���ก�

������#!�ก���ก�,���)/�O��+&#��U/%��	X�&��1��ก���ก�  ��!��/	����%�	X 
 

 
ก�������	
��ก��	ก�� 

 

   &����ก���ก� 16,500 ��,$/���X%   
   ก���ก� 11,000 ��,$/���X%   
ก�������	
��ก��	ก��������  
   &����ก���ก�,���)/� 13,200 ��,$/���X%   
   ก���ก�,���)/� 11,000 ��,$/���X%   
ก�������	
��ก��	ก�����������������
��������  
   &����ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#�� 13,200 ��,$/���X%   
   ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#�� 11,000 ��,$/���X%   

 �$���(�W�ก���ก� O("�$�O�/�,�-�$�ก�� 3 !"��� .��O("���ก���ก�)��(#!�2�����$,/�#�� �&'�
L+"ก�(��������	
���$�O("#ก$ก���ก�#,$!���,$/-& 
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 ก��U"�$��&��1��U/%���ก���ก�&_ 2559 
 
 
 

1 ����	  ��*2�(��3 6/6 - 4/4 

2 ��)��^  ��	������%ก� 6/6 5/5 4/4 

3 �����ก�  )	�)��+��3 6/6 5/5 - 

4 ��)�1�  �/%^����!�^ 6/6 5/5 - 

5 ��)��2�1*3  ��,�� 6/6 - - 

6 ��)����  �,11���������3 6/6 - - 

7 �%)���1�	����  �����1 6/6 - 4/4 

8 ��)�1*  !�2��ก�!���� 6/6 - - 

9 �%��	��)��P  ��,�� 6/6 - - 

 
               �$,/�#��ก���ก�&_ 2559 
 
 

1 ����	  ��*2�(��3 138,500.00 380,000.00 518,500.00 
2 ��)��^  ��	������%ก� 192,000.00 285,000.00 477,000.00 
3 �����ก�  )	�)��+��3 116,000.00 171,000.00 287,000.00 
4 ��)�1�  �/%^����!�^ 116,000.00 171,000.00 287,000.00 
5 ��)��2�1*3  ��,�� 63,000.00 171,000.00 234,000.00 
6 ��)���� �,11���������3 63,000.00 171,000.00 234,000.00 
7 �%)���1�	����  �����1 107,000.00 171,000.00 278,000.00 
8 ��)�1*  !�2��ก�!���� 63,000.00 171,000.00 234,000.00 
9 �%��	��)��P  ��,�� 63,000.00 171,000.00 234,000.00 

��� 921,500.00 1,862,000.00 2,783,500.00 

 
 
 
 
 
 

������ 

 =�ก���ก���������� 
4���=� ��7%���� 

(����� ��0!) 

������  ��6��0&:��'�� ��� ��7%���� ��&��� =�ก���ก��  �����6��C 

��&��� =�ก���ก�����<�� 
 =�ก���ก�����<�� 

(����� ��0!) 
 =�ก���ก��7���%� 

(����� ��0!) 
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                )��&�&�	����	���$,/�#��ก���ก�&_ 2558 #!� &_ 2559 
 

 

 
 
 

�$��	X�&��1�� 9 921,500.00 9 775,000.00  
�$���(�W� 9 1,862,000.00 9 1,900,000.00 

���  2,783,500.00  2,675,000.00 

 
 ��7%����"�������� 
L+"���(������L+"���ก�ab� #!�,�#(�$%�	
)+%ก�$��� 10 �� -�"���L!&��.�1�3,/�#�� �N/ �%����N/�#!�.���)

�ก������S O��/�&_ 2559 �&'��%����X%)�X� 26,878,637.10 �� 
 

 (2)  ��7%����%$��  
������-�"���,�X%O("�	ก/%���)��/%�!	X�%1	2O("ก��2��ก%�  .���	�%N
/�-Uก�)���ก/%�����%�	X 

 

 

,�X%#,$ 1 &_ U`X�-& #,$-�$M%̀ 5 &_ 3.00 

,�X%#,$ 5 &_ U`X�-& #,$-�$M%̀ 10 &_ 6.00 

,�X%#,$ 10 &_U`X�-& 9.00 

 

�� ��ก� 

 ��������!ก� � ����	
  31 ��N/� ������ 2.^. 2559 �������	2��ก%���X%)�X������   495    �� .���	
��!��/	����%�	X 
 

 

 

1. ab����(� 19 18 

2. ab�&c���,�ก� 420 436 

3. ab�)���)��� 56 60 

��� 495 514 

 ��7%���� �����6!�� (���) 

&_ 2.^. 2558 

����� ����� �����6!�� (���) 

&_ 2.^. 2559 

%�&�!�� %�7��6!������ (��%&��) 

����&!�� 

������� ��ก� 

&_ 2.^. 2558 &_ 2.^. 2559 
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 ��7%����4��ก!�� 
 2��ก%�U/%������#!��������$/���-�"���L!,/�#��O��+&#���	
�&'�,���%�� #!��$,/�#���	
-�$O1$,���%�� 
�$,/�#���	
�&'�,���%�� -�"#ก$ �%����N/� .���)&����&_ �$!$�%��! L!,/�#�� ��	X�U��� #!�)��)��ก�/N
�O��+&#���	

�&'�,���%�� )�(����$,/�#���	
-�$O1$,���%���	
)���* -�"#ก$ ก/%���)��/%�!	X�%1	2 ก/%����%��ก+"�N��2N
/2��ก%� 
&��ก��)�%�� &��ก��1	��,#!�&��ก��)�UQ2ก!�$� ,���)�UQ2&����&_ �%��1$���(!N/,$%Y 1���+��f/�3� �M���)$%2��ก%� 
�%��)���)������ก�^`ก���,�2��ก%� �/ก�ก�	X ������S ��%O("ก�)���)����$O1"�$�O�ก�aiก/��� )����,$%Y ��X%
ก�aiก/���Q�O�/%�3ก� #!�Q��/ก/%�3ก� 
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9. ก��ก��ก������ก�ก�� 

 
������ ��/!!	��� ��ก�� (�(1�) ,��(��ก�	M`%���)���*O�ก�&c���,�,�(!�ก������Q��!O�ก����������ก��  

��%��X����ก���ก��������`%-�"�	�.���&c���,�,�(!�กก�#!�U"/2̀%&c���,��	
�	)�(���ก���ก������� I`
%)/��!"/%ก��
U"/2̀%&c���,��	
�	)�(���ก���ก�������������	�� (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ,�
#���%U/%,!�(!�ก���2�3#($%&����^-��  ��X%�	X ก�ก�(������**�,�,$%Y ���`�O("�&'�#���%O("&c���,�-�"���%  
�/ก�ก�	X������S -�"��(!�กก�ก�ก���+#!ก��ก��	
�	 (Good Corporate Governance) �O1"�&'�#���%O�ก�2�y�
�.����	
��/��!��M`%)����#!������$��	��ก��U/%L+"MN/(�"�#!�L+"�	)$��-�"�)	�  .��%)�"% ����(�"�	
 ������L��1/�
#!�����&'�/�)��U/%���ก���ก�  ก��&7��L�U"/�+!#!����.&�$%O)  ก�������#!����(�����)	
�%  ,!/���
���������%���ก��  �2N
/O("ก����(�%� #!�ก����������ก��U/%������S �&'�-&/�$%�	&��)����Q2 #!�.&�$%O)  I`
%
��/��!��(!�กก� 6  (��� ��%�	X 

 
������� 1  ���D�3%!"��#$%���� 

������S ,��(��ก#!�O("���)���*M`%)����U/%L+"MN/(�"� .����-�$ก����ก�O�Y�	
�&'�ก�!�����(�N/!���/�)����
U/%L+"MN/(�"� �����X%��)$%�)���O("L+"MN/(�"�-�"O1")����U/%,� .��)����U�X�2NX�R�U/%L+"MN/(�"�-�"#ก$ ก�INX/U�(�N/ก�./�(�"� 
ก��	)$��#�$%O�ก�-�U/%������S ก�-�"���U$�)�U"/�+!������/�$%�2	�%2/ ก��U"�$��&��1���2N
/O1")����//ก�)	�%O��	

&��1��L+"MN/(�"��2N
/M/�M/�ก���ก� #,$%,�X%L+")/���*1	 #!���N
/%�	
�	L!ก����,$/������S �1$� ก����)���%��&T�L! ก�
ก�(��(�N/#ก"-UU"/��%���#!�(��%)N/�����(3)��� ก�!����(�N/�2�
���� #!�ก�/����,���ก�2��^� �&'�,"� 

��X%�	X������S ��������ก�O���N
/%,$%Y�	
�&'�ก���"���/%)����U/%L+"MN/(�"�#!�/�������)���ก#ก$L+"MN/(�"�O�
ก�O1")������N
/%,$%Y�	
L+"MN/(�"����-�"��� ��%�	X 

• ������S ก�(��O("�	ก�&��1��)��*L+"MN/(�"�&_!����X% Q�O���!-�$�ก�� 4 ��N/����#,$���)�X�)���/�&_��*1	
U/%������ �2N
/O("L+"MN/(�"��	)$���$��O�ก�,��,��+#! #!���������%�L!ก�������%�U/%������O�
�/�&_�	
L$��  

• ������S ����,�	���/ก)�ก�&��1���	
�	U"/�+!���M"��)�(���&��ก/�ก�2����//ก�)	�%��#��U/%L+"
MN/(�"� .���L�#2�$U"/�+!O("L+"MN/(�"����!$�%(�"L$�����ก���%�)�)���^U/%,!�(!�ก���2�3#($%
&����^-�� #!���W�-I,3������  

• ������S �/�(��O(" ������ ^+��3���aก(!�ก���2�3 (&����^-��) ��ก�� I`
%�&'�������	��(!�ก���2�3U/%
������ �&'�L+"������ก����)$%(��%)N/�1�*&��1��2�"/���!��/	��U"/�+!&��ก/����ก�&��1�����M"�� 
)$%#ก$L+"MN/(�"��&'�ก�!$�%(�"ก$/����&��1�� 14 ��� #!��L�#2�$U"/�+!(��%)N/�1�*&��1��L+"MN/(�"�2�"/�
��!��/	��&��ก/�O���W�-I,3U/%������!$�%(�"ก$/����)$%(��%)N/���&��1�� 2�"/���X%&��ก^!%.z��
(��%)N/2��23,$/��N
/%�&'���! 3 ���,��,$/ก�� �2N
/�/กก!$���	�ก&��1��L+"MN/(�"��&'�ก�!$�%(�" 
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• ������S /�������)���กO("#ก$L+"MN/(�"��	
�	���&��)%�3�������%�&����&_O�#���+&�!$� O(")��M
,��,$/U/���L$�1$/%�%,$%Y ��X%�%/	��!3 .��^�2�3 .��)� ��(��I/%���ก��,/���� I`
%������S -�"���)$%
O("�%-&���	�3O�����	�	
L+"MN/(�"��"/%U/2�"/���X%����,�	��-�"O����&��1��L+"MN/(�"��"�� 

• ������S -�$�	ก��2�
����ก�&��1�� (�N/�&!	
��#&!%U"/�+!)���* .��-�$#�"%O("L+"MN/(�"����!$�%(�" /	ก
��X%��%O(")����O�ก�#)�%����(W� #!���M�O��	
&��1��ก$/�!%�,�O�Y 

• O�ก�&��1��L+"MN/(�"�#,$!����X% &�����	
&��1����1	X#�%�ก	
��ก��กV�ก�d3�	
O1"O�ก�&��1�� ���M`%U�X�,/�
ก�//ก�)	�%!%�,� #!����)����!O�ก�&��1��/�$%�2	�%2/ 

• ก���ก�U/%������S �	(�"�	
O�ก�&��1��L+"MN/(�"� �$��1	X#�%#!�,/�U"/I�กM�U/%L+"MN/(�"�O���N
/%�	

�ก	
��U"/% �/ก�ก�	X��%�	L+"���ก�#L�ก��*1	#!�ก��%���$��,/�U"/I�กM��ก	
��ก��%�ก��%��U/%������S 
/	ก�"�� 

• �&7�./ก)O("L+"MN/(�"��	)����O�ก�)$%��M�(�N/U"/�)�/#��!$�%(�"ก$/����&��1��  ���M`%#)�%���
����(W�#!�,�X%��M�O��	
&��1�� .���	ก���ก�#!�L+"���(��	
�ก	
��U"/%�U"�$��&��1��L+"MN/(�"��2N
/,/�
��M�O��	
&��1��  

• O�ก��	�	
L+"MN/(�"�-�$)��M�U"�$��&��1���"��,��/% ������S �&7�./ก)O("L+"MN/(�"�)��M�/�g����O("
ก���ก�/�)��(�N/����!O�Y�U"�$��&��1��#��-�" 

• ������S ������̀ก&����W�I�กM�#!�U"/����(W��	
)���* -�"O���%�ก�&��1���2N
/O("L+"MN/(�"�)��M
,���)/�-�"   

 
������� 2  ก��:E���7�7�%"��#$%����%&��!6���6��&�ก�� 

������S ��&c���,�,$/L+"MN/(�"���ก��/�$%��$��	��#!��&'����� ��X%L+"MN/(�"��	
�&'�L+"���(� L+"MN/(�"��	
-�$�&'�
L+"���(� L+"MN/(�"�,$%1,� #!�L+"MN/(�"�)$���"/� .���	(!�กก���%�	X 

• ������S O(")����L+"MN/(�"�U/%������O�ก�INX/#!�U�(!�ก���2�3�	
,�MN//�+$/�$%�&'�/�)�� 

• ������S O(")����L+"MN/(�"�O�ก����O�(�"�#!�)����ก�./�(�"� 

• ������S O(")����//ก�)	�%#ก$L+"MN/(�"��	
�	/�$%��$��	��ก�� 

• ������S O(")����L+"MN/(�"�O�ก����)�)���^�	
�2	�%2/ �����! O��+&#���	
�(��)�,$/ก�,��)��O� 

• �&7�./ก)O("L+"MN/(�"�)$���"/�)��M�)�/1N
/����!�2N
/�U"���%,�#(�$%ก���ก�!$�%(�"O���!/��
)���� 

• ������S O(")����L+"MN/(�"�O�ก�,�X%#!�M/�M/�ก���ก� 

• ������S O(")����L+"MN/(�"�O�ก�O("����(W�1/�O�ก�#,$%,�X%#!�ก�(���$,/�#��L+")/���*1	 

• ������S O(")����L+"MN/(�"�O�ก�-�"���)$��#�$%L!ก�-��ก������O��+&#���%��&T�L! 

• ������S -�"#��(��%)N/�/�g����#�� U. I`
%�&'�#���	
L+"MN/(�"�)��Mก�(����^�%ก�!%��#���)	�%-�"
�/%O�#,$!����-&2�"/�ก��(��%)N/�1�*&��1�� �2N
/O("L+"MN/(�"��	
-�$)���ก�U"�$��&��1���"��,��/% 
)��M�/�/��� O("ก���ก�/�)��(�N/����!/N
� �U"&��1��#!�//ก�)	�%!%��#��#�� 
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• ������S -�"�&7�./ก)O("L+"MN/(�"�)��M�)�/���ก�&��1��#!��)�/1N
/����!�2N
/���ก�2�����!N/ก,�X%
�&'�ก���ก�������!$�%(�"ก$/�ก�&��1��)��*L+"MN/(�"�&����&_ 

• ���ก���ก���-�$�2�
����ก�&��1��.��-�$#�"%O("L+"MN/(�"����!$�%(�".��-�$���&'� .���g2����
)���*�	
L+"MN/(�"�,"/%O1"��!O�ก�^`ก�U"/�+!ก$/�ก�,��)��O� 

• ������S ก�(��O("�	ก�&e/%ก��ก���U"/�+!U/%������S -&O1" .��("�(�$��%��	
���U"/�+!-&�&7��L�,$/
(�$��%�(�N/����!/N
��	
-�$�ก	
��U"/% O�ก��	�	
2��ก%�(�N/L+"���(���U"/�+!-&�&7��L�(�N/��-&O1"�2N
/(
&��.�1�3O("#ก$,��/%(�N/L+"�ก	
��U"/% ��MN/�&'����L���"�#�%#!�M+ก!%.���%�����  �/ก�ก�	X������S �	
�.���#!����	ก�,���)/�ก���ก�#!�L+"���(�O�ก���U"/�+!Q�O�U/%������I`
%��%-�$�&7��L�,$/
)����1�-&O1"#)�%(&��.�1�3)$��,�O�ก�INX/U�(!�ก���2�3��%�	
-�"�&7��L�-�"O�(��U"/ ก�ก�ก��
�+#!��N
/%ก�O1"U"/�+!Q�O� 

• ก���ก�#!�L+"���(��	
�&'�L+"MN/(�"����&7��L�U"/�+!�ก	
��ก��)$��-�")$���)	�U/%,�O�#,$!���� �2N
/O("�	

&��1��L+"MN/(�"�)��M2�������ก����	
/��	���U��#�"%�%L!&��.�1�3 #!�)��M,��)��O��2N
/
&��.�1�3U/%������S .����� .��ก���ก�#!�L+"���(��	
�	)$��-�"�)	���%ก!$���-�$�	)����//ก�)	�%O����
ก�&��1����X�YI`
%�%������S��������2�"/������U"/�+!&��ก/����ก�&��1���L�#2�$-�"O� 
www.qualitechplc.com�!N/ก���+��ก!%���)��2���3/U"/�+!)�(���L+"MN/(�"�/(��%)N/�1�*&��1�� �&'�ก�
!$�%(�" 30 ��� ก$/����&��1�� 

 
������� 3  �����3%!"��������F��6��& 

������S O("���)���*,$/)����U/%L+"�	)$��-�"�)	���กก!�$� #!��	�.���O�ก�&c���,�,$/L+"�	)$��-�"�)	�#,$!�ก!�$�
�	
)���* ��%�	X 

"��#$%���� :  ������S ��$%��
��	
�����������ก���"������+"#!���ก��ก����(����ก� .��&c���,�(�"�	
�"��
���IN
/)�,�3)����, #!�������ก�O�Y �"������&'�����,$/L+"MN/(�"���ก�� �2N
/&��.�1�3
)+%)��U/%L+"MN/(�"�.����� �����X%�&7��L�U"/�+!/�$%)�
��)�/ #!����M"��,�����&'����% 

4��ก!�� :  ������S �	ก�O("L!,/�#��#!�)��)��ก��	
�(��)�#!��&'�����#ก$2��ก%� .��������S 
,��(��ก�	�$ 2��ก%��&'�&T����#($%���)���W�U/%ก����!��&e(��U/%������S �	
�	����$
��
% �`%�&'��.���U/%������S �	
���	&c���,�/�$%�&'�������X%O��"�ก�O("./ก) #!�ก�O("
�$,/�#���	
�(��)� .��������S �	�.���ก�&������L!U/%ก�&c���,�%��"��,��1	X��� 
KPI �2N
/O1"���L!)���W����% ��X%�	X������S��%�+#!��ก�)Q2#��!"/�O�ก���%�O("�	���
&!/�Q��,$/1	��,#!����2�3)�� O("���)���*,$/ก�2�y�^�ก�Q2U/%2��ก%�/�$%��
�M`%
#!�)�
��)�/ &c���,�,�กV(��#!�U"/��%���,$%Y�	
�ก	
��U"/%ก��2��ก%�/�$%���$%���� 

�����X%(!	ก�!	
�%ก�ก����O�Y�	
-�$�&'����� 2�"/��&7�1$/%�%O("2��ก%�-�"�"/%��	����N
/%�	

/��&'�ก�ก����L��#!�-�"ก�(��#���%O�ก�&ก&e/%2��ก%�(�N/L+"#�"%���#)O�ก�
ก����L�� I`
%/��	L!ก����,$/�����
��%O�(�"�	
ก���%�U/%2��ก%� ���M`%ก�
#,$%,�X% .�ก�"� ก�O("�%��!#!�ก�!%.�� ,"/%ก�����"�����)����, #!�,�X%/�+$��2NX� 
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 R�����+" ���)��M #!�����(��)�U/%2��ก%� 
��ก �� :  ������S ��$%��
��	
O("���ก��	
�	���Q2#!��,�R� O����	
�(��)�  #)�%(!+$�%/�$%

-�$(�����X%�	
���2�
�&��.�1�3O("#ก$!+ก�"/�$%,$/��N
/% &c���,�,��%N
/�-U,$%Y �	
�	,$/!+ก�"
/�$%���$%���� 2�"/�ก��,/�)�/%���,"/%ก�U/%!+ก�"�"����������W� /	ก��X%-�"ก�(��
�.��� #!�#��&c���,��ก	
��ก�� �,�ก�&e/%ก��ก������,�/�3��&1�
� �$�"��ก����#!�ก�
O(")�
%U/%(�N/ &��.�1�3/N
�O� �2N
/�+%O�O("&c���,�O��%�	
��1/� ก$/O("�ก�����U��#�"% .��
�&7��L�M`%#���%ก�&c���,�O("ก��!+ก�"U/%������S ������.����
�ก�� 

 �� �����6�����0 :  ������S ��-�$������ก��	
�����,O�ก��"ก���+$�"#!���"(�	X #!���$%��
��	
��&c���,�,��%N
/�-U
,$%Y �	
�	,$/��"(�	X/�$%���$%���� -�$�$���&'���N
/%��,M�&��)%�3U/%ก�O1"�%�� ก�1����N� 

ก��+#!���Q2(!�ก���2�3�X�&��ก�� ก�����,$/�/%�%���ก�� #!���N
/%/N
�O��	
-�"��
U"/,ก!%-�"ก����"(�	X �2N
/���!�L!&��.�1�3�$��ก��.��2̀%!���"�ก���	�ก ��� (�N/�"%
L!&��.�1�3O�Y�	
-�$)����,O�ก��" 

 ���3�!��!ก�� �� : ������S ��&��2�,�&c���,�Q�O,"ก�/�ก,�กU/%ก�#U$%U���	
�	#!�กV(���	
ก�(��-�" 
��ก�������R�U/%U"/2̀%&c���,�O�ก�#U$%U�� #!�(!	ก�!	
�%���	ก��	
-�$)����,�2N
/��!�
�+$#U$% -�$!��������!��(�N/!$�%�+"���!���%ก��"U/%�+$#U$%�"�����	ก��	
-�$)����, (�N/-�$
�(��)�  

��! �������� :  ������S���������ก��.�����̀%M`%L!ก����,$/)�
%#��!"/��&'�)�
%)���* ��"�ก�&!+กaT%
��,)��̀ก������L��1/�#!�2�y����Q21	��,U/%��ก��O�1��1�#!�)�%��O("�	��
%U`X�/�$%
,$/��N
/% #!�-�$ก����ก�O�Y�	
U��(�N/L��กV(�� 2�"/���X%)$%�)������Q2)�%����X%Q�O� 
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 ������ ������ก��ก�.��O1"ก!����3O�ก�#U$%U��/�$%�&'����� .&�$%O) �`���
����Q2�	
�	U/%���ก�

�&'�)���* #!�&c���,�%�,�กV(���	
�ก	
��U"/%/�$%���$%�����.��,!/� Q�O,"�$����O�ก����������ก���	
�$ 
�M+ก,"/% &!/�Q�� ���ก�g��-� O)$O�!+ก�" ��ก����Q2� �������`%,��(��กM`%���)���*#!��	�����$%��
�O�ก�
,$/,"�ก������,�/�3��&1�
���ก�+&#��  �"���(,��	X���ก���ก������� �`%-�"ก�(���.���ก�,$/,"�ก������,�/��&1�
�
�2N
/&��ก^��,����3U/%������O�ก�,$/,"�ก������,�/�3��&1�
� #!���$%(��O("��ก��O�/%�3ก� ���-&M`%L+"�	
�	)$��
�ก	
��U"/%ก��������-�"�	����U"O��ก	
��ก��ก�,$/,"�ก������,�/�3��&1�
� Q�O,"�.�����	��ก��  .��������-�"���ก�
����/%�ก.��%ก�#���$��&c���,�U/%Q��/ก1�-��O�ก�,$/,"�ก������, (CAC) ��N
/����	
 22 ก�กV�� 2.^. 2559 

 �.���ก�,$/,"�ก������,�/�3��&1�
��	X ก�(��O("ก���ก� L+"���(� 2��ก%�U/%������ �������$/� 
�������$��(�N/������/N
��	
�������	/���O�ก������� ���-&M`%����!�	
�	����ก	
��U"/%ก��ก����������ก�� �`�MN/&c���,�
.�����$%����   ��X%�	X-�"��&��ก^�&'�!�!�ก/�ก��O("ก��2��ก%���ก�$�-�"������ #!��	ก��L�#2�$�.���ก�,$/,"�
�����,�/�3��&1�
�-�"O� Website U/%������S �	
 www.qualitechplc.com (��U"/ ��ก!%���)��2���3 > �.���,$/,"�ก�
�����,�/�3��&1�
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ก��ก��ก������6�$�%!ก��*'�3�%���J�&*�  

������S �	�.���#!����	ก�,���)/�ก���ก�#!�L+"���(�O�ก���U"/�+!Q�O�U/%������I`
%��%-�$
�&7��L�,$/)����1�-&O1"#)�%(&��.�1�3)$��,�O�ก�INX/U�(!�ก���2�3��%�	X 

1.  O("����+"#ก$ก���ก������X%L+"���(�ab�,$%Y �ก	
��ก��(�"�	
�	
,"/%��%�ก�MN/��/%(!�ก���2�3U/%,� �+$
)��) #!���,��	
��%-�$���!���,�Q��,$/)���ก%����ก���ก�ก�ก��(!�ก���2�3#!�,!�(!�ก���2�3 #!�
,!�(!�ก���2�3#($ %&����^-�� ,��,� 59 #!���ก�(��!%.�� ,��,� 275 #($ %
2���1��**�,�(!�ก���2�3#!�,!�(!�ก���2�3 (g����	
 5) 2.^. 2559 

2. ������S ก�(��O("ก���ก�#!�L+"���(�,�����U/%)���ก%����ก���ก�ก�ก��(!�ก���2�3#!�,!�
(!�ก���2�3 ��%�ก��&!	
��#&!%ก�MN/��/%(!�ก���2�3,$/)���ก%����ก���ก�ก�ก��(!�ก���2�3#!�
,!�(!�ก���2�3 ,�2���1��**�,�(!�ก���2�3#!�,!�(!�ก���2�3 (g����	
 4) 2.^. 2551 �2N
/O("������
)��M,���)/�ก�INX/U�(�"�U/%L+"���(���ก��  

3.  ������S ��������ก�)$%(��%)N/��	��#�"%O("L+"���(�����$ L+"���(��	
-�"������U"/�+!Q�O��	
�&'�
)��)���* I`
%�	L!,$/ก��&!	
��#&!%��(!�ก���2�3 ��,"/%��%��ก�INX/U�(!�ก���2�3U/%������O�1$�% 
1 ��N/� ก$/��	
%�ก��%��(�N/U"/�+!Q�O���X����&7��L�,$/)���1� #!�("�-�$O("�&7��L�U"/�+!�	
�&'�
)��)���*��X�,$/����!/N
� ��X%�	X(ก2��$�	ก�O1"U"/�+!Q�O��	���&��2�,��	
)$/-&O��%�	
����O("
������S (�N/L+"MN/(�"�-�"�������)N
/��)	�#!��)	�(� .��L+"ก����ก��&'����!ก�������� �
ก���ก����(�  ���ก���ก����������&'�L+"2������!%.��,�����(��)� #!�(กL+"ก����L��
�&'�L+"���(�������/%!%-&  ���ก���ก����(����&'�L+"2������!%.��)�(���L+"ก����L����X�Y 
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  ������"��'%�7�%��! � (Corporate Social Responsibilities : CSR)  
 ������ ��/!!	��� ��ก�� (�(1�) �	�����$%��
����������ก��Q�O,"(!�ก����Q��! �	��,����3O�ก�
���(�%�/�$%�	������� ����+$-&ก��ก�O("���)���*,$/������L��1/��%)�%����X%Q�O�#!�Q��/ก .��ก�(��
�&'�(�̀
%O�ก!����3ก�2�y����ก��/�$%��
%�N� ��/��!��ก��+#!#!�2�y����!ก� ก����������ก���"������&'�����#ก$
��กab� ���̀%M`%���&!/�Q��#!����Q2O�ก�O("���ก� ก��	)$���$��#!�ก�2�y�1��1� ,!/���ก�O1"���2�ก�
/�$%�	&��)����Q2#!�ก��+#!��ก�)�
%#��!"/� 
 ������S ,��(��ก�	�$ก��	
������S ���������ก���"���^�ก������&!/�Q�� .��ก�O("���ก���)/�
,���)/�#!�����/%���Q2��X� �&'�-&,���,M�&��)%�3O�ก�,���)/�(�N/&���������Q2,��,�R�)ก!#!�
U"/ก�(��,�กV(�� ��X%�	X�2N
/)�"%����U"�#UW%O("ก���������&!/�Q��)������X%O�#!�,$%&����^ �`%�&'�(�"�	

U/%������S �	
,"/%&c���,�%�,�U"/ก�(��(�N/U"/��%���,$%Y /�$%���$%���� ��%ก�(��-�"O��$����U/%������S�	
�$ �M+ก,"/% 
&!/�Q�� ���ก�g��-� O)$O�!+ก�" ��ก����Q2� 
 ��X%�	X ������S �	�.���O("L+"���(� #!�2��ก%�-�"�	)$���$��O�ก�#)�%������L��1/�,$/)�%��/�$%,$/��N
/%
�&'�&������ก&_ #!�-�"�	ก�����-�"�&'�)$��(�̀
%U/%��)����^�3 2���ก�� #!��.���U/%������ ��%�	X 
 

(1) ก��:��ก%�ก�ก�����& ���6:B�D���  ���ก��7�%7�������7 %�5��:'��� 
������S ก�(��O("�	ก�&c���,�,$/!+ก�" �+$�" #!�L+"�	)$��-�")$���)	� /�$%�)�/Q�#!��&'�����,�X%/�+$��2NX�R�U/%ก�
-�"���L!,/�#���	
�&'�����,$/��กab� #!��2N
/O("�ก������&'�����O�ก����������ก�� .��-�$�(W�#ก$&��.�1�3/N
��	
-�"�
�กก�������%��	
-�$M+ก,"/%,�2NX�R�U/%ก����������ก���	
�	�	����Q��! ���M`%�	�.���O�ก�������ก�,$/,"�
ก������,�/�3��&1�
���ก�+&#�� �`%-�"�����#���%ก�&c���,��&'�!�!�ก��3/�ก��-�"O���������U/%������S  I`
%-�"L$�
ก�/����,��ก���ก���ก�������S #!"� I`
%)��M)��&O����)���*O���N
/%�	X ��%,$/-&�	X 

• ������S �`�MN/(!�ก��,�����O�ก����������ก�� �`%MN/�&'�(�"�	
U/%ก���ก� L+"���(� #!�2��ก%�
�	
,"/%�+"����	��U"/��%���U/%������S กV(���	
�ก	
��U"/%�����X%กV(���	
��&��ก^O1"O�/��, 
I`
%�	L!ก����,$/ก����(�%�#!�ก���%�U/%,� ��%��X�ก���ก� L+"���(� #!�2��ก%�,"/%
^`ก�#!�������U"O�O�กV����	���	
O1"�&'�(!�กO�ก�&c���,�%�U/%�%�1ก� ��X%�	
�	L!O1"
��%���#!"�#!��	
���	L!O1"��%���O�/��, .��ก���ก�  L+"���(� #!�2��ก%�,"/%&c���,�(�"�	

O("�&'�-&,�กV(���	
�ก	
��U"/%ก�����ก��U/%������S#!�����	��U"/��%���O�ก���%�U/%
������S /�$%���$%���� /	ก��X%(!	ก�!	
�%ก�ก����O�Y I`
%/�)$%L!ก����O��%!�,$/1N
/�)	�%O�
ก����������ก��U/%������S  

• ก���ก� L+"���(�#!�2��ก%�,"/%-�$#)�%(���!���%ก��"U/%�+$#U$% (�N/U"/�+!���2�
U/%�+$#U$%.�����	ก�/����1/��"��กV(�� �1$� ก�U.�� ก���ก��� (�N/ก�!�����U"/,ก!%�	

��-�$�&7��L�U"/�+!U/%�+$#U$%  -�$�$��-�"�ก!+ก�"(�N/����!/N
� 

10.  ������"��'%�7�%��! � 
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• ������S �	ก�,��)��O�#!����	ก�������%��"�����.&�$%O)�	
)��M�&7��L�U"/�+!U$�)�
O("ก��L+"�	)$��-�"�)	���X%(!�������#!�,���)/�-�" Q�O,"กV(��#!�ก�/�U"/��%��� ����	�� 
���	&c���,�U/%������S �	
�ก	
��U"/%ก��ก�&e/%ก����O("���!���%ก��"��
�-(!-&��%�+$#U$%�%
ก��" �����X%���2)����U/%L+"MN/(�"�O�ก�-�"���U"/�+!�	
���&'��2N
/&������������S .����$��	��
ก�� #!����&7��L�L!&��ก/�ก� R��ก��%�� 2�"/�U"/�+!)���)����	
M+ก,"/%,�������%
,��	
,!�(!�ก���2�3#($%&����^-�� #!�)���ก%����ก���ก�ก�ก��(!�ก���2�3#!�,!�
(!�ก���2�3ก�(�� 

• ก��	�	
ก���ก� L+"���(�(�N/2��ก%�-�" �	ก�����ก��	
�ก	
��.�%ก��������S ������S ��
������ก��)�N/�ก��������S -�"ก����ก������!Q��/ก I`
%ก���ก�(�N/2��ก%�L+"��X���,"/%-�$�	
)$��O�ก�2����/����,� 

• ก���ก� L+"���(� 2��ก%�#!�L+"Oก!"1��-�$2̀%����%�� L!&��.�1�3 (�N/)�
%U/%�กL+"�ก	
��U"/%�%
���ก��ก��������S (กก������X�/���O("�U"O�-�"�$L+"����	O��/��/	�%(�N/�	���)��2���3�%���ก��
�&'�2��^�ก��L+"O(" I`
%/���O("�ก������)	�(�#ก$������S /L+"�	)$��-�"�)	���กab� 

• ก���ก� L+"���(�#!�2��ก%�,"/%&c���,�(�"�	
�"�����IN
/)�,�3)����, &�^�ก/�,� -�$O1"
/���(�"�	
U/%,�O�ก�#)�%(L!&��.�1�3)$��,�#ก$,��/%(�N/L+"/N
� 

• ก���ก� L+"���(�#!�2��ก%�,"/%1$��(�N/2����2N
/O("-�"�I`
%)������,� !�U)����P (�N/&ก&e/%
���N
/%(��ก��"�	
�&'����2�3)���%&T**U/%������S �����X%,"/%-�$ก����ก�O�Y �	
�&'�ก�
!��������2�3)���%&T**U/%L+"/N
� (�N/�+$#U$%�%ก��" 

• ก���ก� L+"���(� #!�2��ก%�,"/%O("����&'����� #!�-�$�!N/ก&c���,�O�U"/ก�(��ก��"%%�  
(�����M`% ก�)��(���!ก� ก�2����L!,/�#��#!�)����&��.�1�3�กก��"%%� ก�
&����!N
/�,�#(�$%  ก�./��"� ก�&������L!ก�&c���,�%� ก�aiก/��� ก�&c���,�,�
����	��U"/��%��� ก�)�X�)��)Q2ก��"%%�  ก�&!�#!����2��ก%�ก!���U"���%�O(�$ 
,!/���ก��U"�	)$���$��O�)�%��#!�ก��ก��������ก��&'�,"� 

 
(2) ก��6 ��4���D����<&'� ���ก��:E���7�������!!�� 

  ������S O("���)���*ก��ก�&c���,�,$/2��ก%�/�$%��,����� �)�/Q� L+"���(�O("���)���*ก��2��ก%���ก
�����-�$�$����ก�^`ก��ก)M���O� ��-�"���./ก)��$��	��ก�� ���ก"�(�"�%��11	2U/%2��ก%� U`X�/�+$ก��L!%�
���)��M.��O1"�������(�L!,/�#���	
�&'����� �/ก�ก�	X������S ��%�&7�ก�"%O�ก�2�y�^�ก�Q2���!ก��2N
/
���ก"�(�"O���11	2 )���)���ก��	)$���$��U/%2��ก%� .���	1$/%�%O("2��ก%�#)�%�������(W�L$�ก!$/%#)�%
�������(W�O�/%�3ก� �	ก����)��)��)��ก�#!�ก��ก���)����ก��&'�ก��ก���(!�ก��ก&_ �2N
/�)���)�"%���Q21	��,�	
�	U/%
2��ก%� 

 
 

 



 

 
 

������� 2 
��� 63 

 
 
 

ก����!!�� 
���#!���!��%�U/%2��ก%�������S )��M#�$%-�"(!�กY �&'� 2 !�ก��� ��%�	X 
1. %�O�)���ก%� �����%���������3 M`% ����)�3 ��!  08:00 �. � 17:00 �.  
2. %�&c���,�Q�)�� %�.��%ก� &���Q�%�,���)/���)/� ���#!���!��%�U`X�ก��ก�,ก!%ก��!+ก�" 

Q�O,"ก�/�กV(��,�2���1��**�,���"���/%#�%%� 2.^. 2541 #!�กV(���	
�ก	
��U"/% 
 

��X%�	X��N
/%�กก�O("���ก�U/%������S�&'�ก�O("���ก���)/�,���)/�O�)M��	
�	
!+ก�"ก�(�� ก�
&c���,�%���&c���,�%���X%U��ก�����ก�L!�,U/%!+ก�"��%��%�#!�U��(�����%� (Shutdown) ��%��X��`%�&'�
ก��ก�	
��ก�(�����#!���!��%��	
#�$�/� �`%,"/%�	2��ก%��	
,"/%&c���,�%�,�U"/,ก!%ก��!+ก�" .��������
S-�"���)���$,/�#��,�����(��)�O("ก��2��ก%� 

O�ก�2��������!N/ก2��ก%�O(�$ ������S 2��������(��)���X%O��"�����+" ���)��M 
&��)�ก��3 #!����&��2�,� L$�����ก�����!N/ก��X%O��+&#��U"/)/�U"/�U	�� ก������ ก���)/�
�%�"�Q� ก���)/�&c���,���N
/%��ก���%�/�2���,/�3 #!�ก�)��Q��3 .��L+"�	
L$�����!N/ก��,"/%�&'�
2��ก%���!/%%��	������!,��,$/ก��-�$�ก�� 119 ��� �2N
/�$%1	X�$2��ก%�L+"��X��	L!ก�&c���,�%��&'�-&,�
�,�R��	
������Sก�(��-�"(�N/-�$ (�N/�	����+" ���)��M ���&��2�,� (�N//N
�Y �	
�(��)�#!�)��M
(�N/2�y�O("&c���,�%�O�,�#(�$%%���X�Y,$/-&-�"(�N/-�$ 

ก�������� ��7%�������������ก�� 
������S �	ก�ก�(������	��&c���,��ก	
��ก���$,/�#��#!�)��)��ก�U/%2��ก%�-�"/�$%1������2N
/�&'�

#���%O�ก��$��$,/�#��/�$%�&'������ก�	
)�� .��ก�(��-�"O� Standing Instruction O�#,$!���N
/%�	

�ก	
��U"/% I`
%�	ก������/�,�L!,/�#��/�$%)�
��)�/  ������S �	�.���ก��$��$,/�#��O("#ก$2��ก%�O�
�+&#���%����N/� L!,/�#��O�ก���%� �$,�#(�$% �$.��^�2�3 �$!$�%��! �$O�����/% �&'�,"� �����X%��%
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%&��ก/��"��ab����"%#!�!+ก�"% �2N
/2������N
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• ก/%����%��)��/%�!	X�%1	2 

• &��ก��1	��,/)�UQ2//���,��(,� 

•  &��ก��)�%��  

• ก/%���)��)��ก��%��ก+"�N��2N
/2��ก%� 

• �%��1$���(!N/2��ก%�ก��	)��)/�!/���,�/����!Oก!"1���)	�1	��, 

• ���ก�^`ก���,� 

• 1��f/�3�2��ก%�  

• �M���)$%  
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• ก�,���)�UQ22��ก%�&����&_ 

• ก�,���)�UQ2ก$/����
�%�  

• /�&ก��3&e/%ก��/��,���ก���%� 

• )��)��ก�U/%��	
��2��ก%�ก��	��W�&b��#!��!/���,� 
.��������S-�"���,�X%���ก���ก�)��)��ก�O�)M�&��ก/�ก�,�����	��U/%ก�����%#�%%�#!�

)��)��ก�)�%�� I`
%&��ก/��"��ab����"%#!�!+ก�"% �2N
/2������N
/%)��)��ก�U/%2��ก%�.���g2� 

 

ก��4�@���� ��ก� 
������S O("���)���*ก��ก�2�y����!ก� �2�����!ก��&'�)�
%)���*U/%ก�U����!N
/����ก��-&)+$

�&e(��#!��&'�#�%L!�ก���)���*�	
��2/%�3ก�-&)+$ก��,��.,/�$%��
%�N� ������S �`%��$%��"�O�ก�2�y�
2��ก%�,�X%#,$#�ก�U"��ก����
%�ก�	��/��%� ��%�	X 

• ���O("�	ก�&R�����^2��ก%�O��"�,$%Y -�$�$���&'�����+"��NX/%,"��ก	
��ก��������S !�ก���ก�
&��ก/����ก�� กV����	��U"/��%���O�ก���%� ���&!/�Q��O�ก���%� �����O�ก���%� 
ก�,$/,"������,�/�3��&1�
� �����X%�����������ก�� #!��$����/%�3ก� �&'�,"� 

• ���O("�	ก�aiก/����%�"������� �1$� ก������	ก��1N
/�U�X�2NX�R�)�(���L+",���)/�%��1N
/� ก�
&c���,�%��%�"���%)	  ก���)/��"���!N
����M	
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)��#�$�(!Wก (Magnetic Particle Test) ก���)/��"��)�#��กI`� (Penetrant Test) ก���%�
O�)M��	
/��/ก^ ก�&e/%ก��/��,���ก��%)	 ก�,���)/��"��)�, (Visual Test) ���
&!/�Q��O�ก���%����	
)+% S!S �2N
/2�y����!ก�O("�	����+"�%�"��������g2��% 
)��M��-&O1"&c���,�%�-�"/�$%M+ก,"/% 

• ก�aiก/����2N
/)���)���%��%�"�ก����(� �1$� Time Management ������ก��&'�2	
�!	X�%�N/
/1	2 Business Plan  �&'�,"� 

• ���O("�	ก�aiก/���O���N
/%��
�-&�2N
/&��.�1�3O�1	��,&������� �1$� ก�&R�2��!#!�ก�ก+"1	��,
��NX/%,"� ก�aiก����2!�%U�X�,"� Q�/�%ก��2NX�R�)�(���1$%������ �&'�,"� 

• )$%�)���O("2��ก%��	#L�ก�2�y����ก"�(�"O�)�/1	2 .��O�&_  2559 -�"�	����� 
Development Plan #!� Succession Plan �2N
/�&'�ก�2�y����ก"�(�"O�)�/1	2O�&_ 2560 

• �	ก������#L�ก�aiก/���!$�%(�"�&'���&_ I`
%�	%�&�����/%���/�$%�2	�%2/#!��(��)�
,$%Y .��O�&_ 2559 ������S -�"���O("�	ก�aiก/���Q�O� #!�)$%���!ก�-&/���ก��)M���
aiก/���Q��/ก��� 52 (!�ก)+,� ��/��!��2��ก%���ก)$��%� 

• �	����,��,��2N
/&������L!2��ก%�Q�(!�%ก�aiก/��� ��O("��
�O��$2��ก%�-�"���ก�2�y�
O���N
/%�	
�U"���ก�/��� #!��	����ก�//กO�����/% #!�ก�(��������!ก������ก�
aiก/����2N
/,$/O�����/%/�$%�(��)� 
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����%�'��%����&  ���:�%�J�&����J�4�����%�*�ก�����!�� 
������,��(��กM`%���)���*,$/���&!/�Q��O�1	��, )�UQ2/����U/%2��ก%� ,!/�������!�	
�ก	
��U"/% 

�`%ก�(��O("�	ก�O1"����ก����ก�/1	�/����#!����&!/�Q���	
�&'��,�R�)ก! �O1"�&'�#���%O�ก�)�"%
)Q2#��!"/��	
&!/�Q�� 
 ������ �	ก�&c���,�,�กV����	��/�$%���$%���� .���	���ก���ก����&!/�Q�� /1	�/���� #!�
)Q2#��!"/�O�ก���%�#!���"(�"�	
���&!/�Q����11	2 �&'�L+"������ก������� ,��,�)M�ก��3���
&!/�Q��/1	�/���� #!�)Q2#��!"/�O�ก���%�U/%������O("�&'�-&,��.���#!�#L�ก�������%� ���M`%
ก�)$%�)���O("2��ก%��(W����)���*O���N
/%U/%ก�)�"%���&!/�Q��  ก�������%�,��.������&!/�Q�� /
1	�/���� )Q2#��!"/�O�ก���%�O�&_ 2559 -�"#ก$ 

• ก������#L�ก�&e/%ก�� (�N/#L�ก�!�����)	
�% O�ก��ก��/��,���กก�&c���,�%� (�N/
ก��ก��/��,��������)M��	
,$%Y O������� ก�&���&��%)Q2#��!"/��2N
/O("�ก�����
&!/�Q�� ���M`%ก�,����1W�/�&ก��3���N
/%O1",$%Y  

• �L�#2�$����+"กV(���!�U"/��%���,$%Y �"����&!/�Q�� /1	�/���� #!�กV(��/N
��	

�ก	
��U"/% �1$� กV(��#�%%� กV(���"������ U"/��%���ก�����%/�,)(ก��� �&'�,"� 
���M%̀ก�#�"%U"/�+!กV(���	
�	ก��&!	
��#&!%-& L$�1$/%�%��(��/��!W���/��ก)3 #!�&e�
&��ก^������ �2N
/O("2��ก%�)��M)N��"�-�" �&'�&��.�1�3,$/2��ก%�O�ก�)$%�)���)�"%
���&!/�Q��#ก$,��/%  

• �/ก�กก�O("����+"����U"O���NX/%,"�O�����ก����ก�/1	�/���� #!����&!/�Q��#ก$
2��ก%���ก��#!"���%O("����+"#ก$2��ก%��2N
/&e/%ก��ก��ก��/���,��(,�O��"�,$%Y /�$%
)�
��)�/ ��X%O��+&#��ก�aiก/��� ก��L�#2�$L$��/�3�&��1)��2���3#!�ก�)$%��(��
/��!Wก��/��ก)3Q�O� I`
%-�$�2	�%#,$1$��O("&!/�Q��O�ก���%�#!"� ��%1$��O("�ก�����&!/�Q��
O�ก�������1	��,&��������"�� �1$� ��N
/%ก�U��U	
/�$%&!/�Q�� ก�O1"/�&ก��3O�ก���%��	

M+ก,"/% �&'�,"� 

• ���,�X%���ก���ก����&!/�Q��U/%������ .��O("�	ก�&��1���2N
/�%�.����"����
&!/�Q�� #!�,��,�L!�&'�&������ก��N/� 

• ���������ก����ก�/1	�/����#!����&!/�Q�� (OHSAS 18001)  .�����$��-�"���ก�
����/%O�&_ 2.^. 2560  

���D����<&'���� ���6���6��&�ก��3%!4��ก!�� 
ก����2)���������1�#!��(W�����$O�����&'������3MN/�&'��กR�U/%ก�2�y����2�ก�����! I`
%

���2�ก�����!MN/�&'�(��O�)���*O�ก�2�y�L!L!�,#!�)�"%�+!�$/�$%��
%�N�O("ก�����ก�� ������S �`%,��(��ก#!����2
)���������1��)�/� .��&c���,�,$/2��ก%�#!�L+"�	)$��-�"�)	���ก��/�$%��$��	��ก�� -�$�	ก�#�$%#�ก)	L�� �1NX/1,� �2^ 
^)� �L$2����3 )�*1,� ����ก�� ���2�ก� L+"&b��(�N/�&'�.�� ���M`%���2#!��/�������#,ก,$%�%������ 
)�%�� )�
%#��!"/�กV(��#!���y����� 
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(3)  ������"��'%�7�%ก��*�����ก�� 
  ������S O("���ก�ก���)/�.��-�$��!� #!�ก�,���)/�#!�����/%���Q2 Q�O,"ก��`�(!�ก
�,�R�)ก!#!�U"/ก�(��,�กV(��/�$%���$%���� ��$%)�"%���2̀%2/O�#!������
�O�O("ก��!+ก�"�2N
/O("
-�"������ก�/�$%�	���Q2#!�&!/�Q�� L$�����ก�)���� ,��,����2̀%2/O�U/%!+ก�"2�"/�&���&��%/�$%
,$/��N
/% 

 
(4) ก��������ก<����!�����%� 
  ������S )$%�)���ก�/����ก�3)�
%#��!"/�O�ก�����ก�&c���,�%��	
)��M��-�" �1$� &���&��%ก�����ก�
&c���,�%�O("�	ก�O1"���2�ก�/�$%��"��$#!��	&��)����Q2)+%)�� .��%ก��&!	
�����N
/%&���/ก^O("&��(����$
-ffe#!��+#!)�
%#��!"/� .��%ก��&!	
��(!/�-fO�)���ก%�O("�&'�(!/�&��(���-f ���O("�	M�%U��)�(���#�ก
U���&'�2���2N
/�U")+$ก�����ก���!�/�$%M+ก���	 �&'�,"�  
 
(5)  ������"��'%�7�%��! � '��'� ���!�����%�  
������S ,��(��กM%̀������L��1/�,$/1��1�#!�)�%�� #!��/O�O)$O�L!ก����,$/1��1��/�U"% ���M`%ก��U"-&

�	)$���$��O�������L��1/��%)�%�� .��O("ก�)���)���#!��	)$���$��O�ก��ก���U/%1��1�#!�)�%��/�$%)�
��)�/ .��
O�ก�������ก��ก���������S ����$%��"�O("2��ก%��	)$���$�� .��#,$!�.��%ก��	ก����,�X%�����%��	
��ก(!�Y )$��
%� 

O��/�&_ 2559 �	
L$��������S -�")���)���#!��$��ก��ก����%)�%����%,$/-&�	X 

• ������-�"���O("�	.��%ก������.!(�,  O("ก��L+"&b���	
,"/%ก��!N/�O�ก���ก�2��! � .�%2��!
)���W�2���%��")���ก�,�P#!�.�%2��!���/%�2N
/O("2��ก%�-�"�	)$���$��O�ก�1$���(!N/L+"&b��#!�
1$�������&T*(ก�U�#�!��!N/� 

• ���ก��กก�� "��/!!	��� &T��X�O� �2N
/��-�� �2N
/)�%��" � .�%��	���"��U(�� ,.�%��,� /.�"�
�$� �.���/% .���$��ก���)	/����	��O("ก��.�%��	�� �&!	
��ก������	��O("ก����ก��	�����M%̀�!	X�%
/(�ก!%�����Wก��ก��	��.�%��	���"��U(�� 

• ������-�"�$������� �/�2���,/�3 #!�/�&ก��3/��!Wก��/��ก)3,$%Y O("ก�� )�����2�ก��%ก�
��!N
/�-(�)ก!�2N
/)$%�/�,$/O("ก��.�%��	���	
U�#�!�#!��&'����)�(���INX/�ก"/	X)�(�����2�ก� 

• �������&7�./ก)O("��ก��	����ก^ก̀�-�"�	./ก)�aiก%��2N
/2�y�����+"���)��M ��-&,$/�/�
O�ก�&��ก/�/1	2,$/-& 

• ������-�"���)�����!ก�L+"�	&��)�ก��3�%�"�������-&�&'�����ก��2N
/M$��/�����+"O("ก�����
/���3����!��������O�Q�,����//ก�g	�%�(�N/ 

• ���ก��ก�������*�/�L"&b �2N
/M���&'�2���1ก�̂ !#�$2����)���W�2��&�������(Q+��2!   
/��!���1 � )���ก)%z3MX������,� /.�U1��� �.���/% 
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• &��1)��2���3O("2��ก%��$��ก�������&c����,�X%.,��  �2N
/��-&���&'���,���/�ก�����!!3  )N
/ก�
)/�O("ก��.�%��	��)/���,�/� ก��%��2S  .��������#!���)$%#ก$�+!����1$����,�/�#($%&����^
-�� O�2������1��+&M��Q3 

• ������)���)���.��%ก�����U�� .��ก�#�ก&���Q�U��ก$/���X% �2N
/!�&T*(Q��.!ก�"/�   

• ก�ก����)����	�2N
/)�
%#��!"/�  

• ก������.��%ก�&��(���ก�O1"�X�#!�.��%ก�!�ก�O1"2!�%%�-ffe  

• ���������%�3O("2��ก%��$��ก���+#!��ก�)�
%#��!"/�  &��(���2!�%%�  O1"���2�ก�/�$%��"��$ 

• )���)������ก�^`ก���,�U/%2��ก%� 

• )���)���ก��ก��������WกO("ก��.�%��	���"�(�/%1ก ,.(�/ก1ก �.1!���	  

• �$��ก��ก���ก��1��1��"�2!%  ,.��,2��  �.���/%  �2N
/&�����^�	�Q2O(")��%� 

• �$��ก��ก���ก��1��1��"�2!%  ,.��,2��  �.���/%  )N�)�&���2�	���)%ก��,3 

• ������%���2N
/1$���(!N/#!�)���)����(!$��,�ก���22!Q2�	
��Q2�"��&ก(�N/��"  .��ก���
L!%��"�^�!&��L!�,�&'�  ��,�/��2�, &c����,�X%.,��  #!��	
��
�(��%)N/S!S  

• ������%��)���)��� .��%ก�(��O�)	U� �2N
/�&'�ก�1$���(!N/L+"&b��.���/�)3 � ���2�����X�2� 
 
(6) ก��4�@�����F���&�����!64$�% ���&��!&$�  
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%L+")/���*1	-�$�	U"/)�%�ก,�	
�	)��)���* 
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(2) ��ก���(�$%ก��U/% ������ ��/!!	��� ��	����3 ��ก�� 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 ตรวจสอบโดย นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 

13.2  ตารางสรุปงบการเงนิ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ข้อมลูทางการเงนิที่ส าคัญ 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

                   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
                                         ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2557 ถึง 2559             หน่วย : พันบาท 

 

 
 
 
 

  รายได้รวม 449,070.14 100.00 517,434.01 100.00 505,419.79 100.00 
รายได้จากการให้บริการ 445,775.30 99.27 510,023.86 98.57 500,892.64 99.10 
ต้นทุนการให้บรกิาร 323,807.47 72.11 333,763.52 64.50 336,954.61 66.67 

  ก าไรขั้นตน้ 121,967.83 27.36* 176,260.34 34.56* 163,938.03 32.73* 
รายได้อื่น 3,294.84 0.73 7,410.15 1.43 4,527.15 0.90 

  ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย 125,262.67 27.89 183,670.49 35.50 168,465.18 33.33 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 43,383.86 9.66 42,061.61 8.13 31,905.15 6.31 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,648.30 0.59 2,675.00 0.52 2,613.00 0.52 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 28,602.03 6.37 28,470.76 5.50 25,032.83 4.95 

  รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 74,634.19 16.62 73,207.37 14.15 59,550.98 11.78 

  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้  50,628.48 11.27 110,463.12 21.35 108,914.20 21.55 
ต้นทุนทางการเงิน 662.69 0.15 1,013.82 0.20 394.00 0.08 
  ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 49,965.79 11.13 109,449.30 21.15 108,520.20 21.47 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  4,924.33 1.10 6,976.64 1.35 3,463.36 0.69 
    ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง  45,041.46 10.03 102,472.66 19.80 105,056.84 20.79 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานทียกเลิก  916.76 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ก าไรส าหรับป ี 45,041.46 10.03 102,472.66 19.80 105,056.84 20.79 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  916.76 0.20 568.66 0.11 0.00 0.00 
      ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 44,124.70 9.83 101,904.00 19.69 105,056.84 20.79 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.46  1.05  1.08  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.46  1.05  1.08  

มูลค่าหุ้นตามบัญช ี(บาท) 4.50  4.54  4.24  

มูลค่าที่ตราไว ้(บาท) 1.00  1.00  1.00  

หมายเหต:ุ * อัตราร้อยละของก าไรขั้นต้น ค านวณจากมูลค่าก าไรขั้นต้น หารด้วยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

2557 2558 2559 
ผลการด าเนินงาน จ านวน

เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2557 ถึง 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วย : พันบาท 
 
 
 
 

สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,989.81 8.53 27,623.95 5.15 28,027.96 5.56 

เงินลงทุนชัว่คราว 47,241.57 9.37 112,918.74 21.05 87,815.67 17.42 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 98,465.43 19.54 105,712.91 19.70 118,019.54 23.42 

มูลค่างานบริการท่ียังไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 61,744.05 12.25 67,978.46 12.67 78,072.15 15.49 

สินค้าคงเหลือ 6,290.96 1.25 12,107.15 2.26 9,210.31 1.83 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 256,731.82 50.95 326,341.21 60.82 321,145.63 63.72 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกัน 30,313.82 6.02 30,669.92 5.72 19,203.65 3.81 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 208,048.32 41.29 167,257.10 31.17 156,131.16 30.98 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,163.64 0.43 2,463.05 0.46  -    - 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่่าย 6,150.65 1.22 9,381.74 1.75 6,614.37 1.31 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 523.65 0.10 421.11 0.08 882.26 0.18 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 247,200.08 49.05 210,192.92 39.18 182,831.44 36.28 

รวมสินทรัพย์ 503,931.90 100.00 536,534.13 100.00 503,977.07 
 

100.00 

2557 2558 2559 
ฐานะทางการเงนิ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
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                                                                         งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2557 ถึง 2559 
หน่วย : พันบาท 

 
 

 

 
 

หนี้สนิ             

หนี้สนิหมุนเวียน           

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 41,406.61 8.22 60,294.71 11.24 64,023.77 12.70 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปี 3,111.85 0.62 4,328.42 0.81 3,731.71 0.74 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 0.00 0.00 566.47 0.11 500.00 0.10 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 984.84 0.20 2,365.62 0.44 697.20 0.14 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 45,503.30 9.03 67,555.22 12.59 68,952.68 13.68 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน           

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน 3,623.09 0.72 5,333.82 0.99 4,258.38 0.84 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,833.24 2.15 15,366.59 2.86 12,793.31 2.54 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 14,456.33 2.87 20,700.41 3.86 17,051.69 3.38 

รวมหนีส้ิน 59,959.63 11.90 88,255.63 16.45 86,004.37 17.07 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนจดทะเบียน 98,568.49 19.56 99,000.00 18.45 99,000.00 19.64 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 98,468.49 19.56 98,568.48 18.37 98,127.39 19.47 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 75,175.54 14.92 75,175.54 14.01 73,093.57 14.50 

ส ารองส่วนทุนจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 4,065.19 0.81 4,065.19 0.76 4,296.13 0.85 

ส ารองตามกฎหมาย 10,000.00 1.98 10,000.00 1.86 10,000.00 1.98 

ก าไรสะสม 256,158.70 50.83 259,926.49 48.45 230,639.45 45.76 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 443,967.92 88.10 447,735.70 83.45 416,156.54 82.57 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 4.35 0.00 542.80 0.10 1,816.16 0.36 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 443,972.27 88.10 448,278.50 83.55 417,972.70 82.93 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 503,931.90 100.00 536,534.13 100.00 503,977.07 100.00 
 

2557 2558 2559 
ฐานะทางการเงนิ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2557 ถึง 2559 

     หน่วย: บาท 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 49,965,794.79 109,449,300.34  108,520,204.89 

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (916,755.12)   

  รายการปรับปรุง    

   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไมเ่กิดขึ้น (184,345.45) (660,032.39) (384,218.44) 

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

   หน้ีสงสัยจะสูญ 2,877,723.99 1,444,244.75  369,313.50  

   มูลค่างานบริการท่ียังไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 6,234,406.26 10,093,697.80  13,747,406.09  

   ค่าเส่ือมราคา 30,882,558.42 29,738,091.25  27,230,993.70  

   (ก าไร) ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 130,658.67 (3,799,059.27) 19,359.22  

  ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์กลับรายการ (10,067.35) (2,267.58) (10,323.32) 

  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 299,411.47 531,070.66  - 

  ภาษีถูกหกั ณ ที่จ่ายตัดจ าหน่าย 322,671.53 978.61  - 

   ผลประโยชน์พนักงาน 1,182,105.75 1,261,938.02  4,422,499.02  

   ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ย 662,690.06 1,013,821.54  393,999.54  

  91,442,485.94 148,891,523.06 154,309,234.20 

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง    

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 3,317,295.59 11,188,036.94  (52,340,683.14) 

   สินค้าคงเหลือ 5,816,190.64 (2,896,846.51) (161,828.78) 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (535,100.00) - 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (92,473.11) 163,919.58  62,591.32  

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น (21,940,319.14) (3,992,820.41) 15,869,874.82  

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (5,122,000.00) - - 

  เงินสดรับจากการด าเนินงาน 73,821,179.92 152,818,712.66  117,739,188.42  

  เงินสดจา่ยดอกเบีย้จา่ย (312,496.81) (502,088.54) (393,999.54) 

  เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (3,396,687.51) (8,076,559.25) (5,338,018.49) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 70,111,995.60 144,240,064.87 112,007,170.39 

รายการ 2559 2558 2557 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2557 ถึง 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 หน่วย: บาท 

 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 65,861,518.22 (24,443,042.07) (12,250,483.84) 

   เงินฝากธนาคารตดิภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น 356,105.48 (11,466,273.00) (5,245,574.47) 

   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 10,300.00 14,942,823.23  1,235,123.74  

   เงินสดจา่ยซื้อสินทรัพย์ถาวร (67,318,004.31) (47,846,734.13) (53,737,484.36) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,090,080.61) (68,813,225.97) (69,998,418.93)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

   เงินกูย้ืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น - - 500,000.00  

   หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงินลดลง (4,371,809.29) (4,463,591.80) (3,954,639.95) 

   เงินสดจา่ยปันผล (49,284,242.50) (73,890,631.25) (58,137,291.00) 

   เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธซิื้อหุ้นสามัญ - 2,523,063.40  8,866,600.60  

   เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - 315.00  150.00  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (53,656,051.79) (75,830,844.65) (52,725,180.35) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 15,365,863.20 (404,005.75) (10,716,428.89) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 27,623,950.41 28,027,956.16  38,744,385.05  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 42,989,813.61 27,623,950.41  28,027,956.16  

รายการ 2559 2558 2557 
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14.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

จากภาวะราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ต่ ากว่าในอดีตค่อนข้างมาก ท าให้อุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามัน
และก๊าซซบเซาต่อเนื่องมาถึงปี 2559 สภาพดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้บริการในอุตสาหกรรมของบริษัทฯลดลง
กว่าครึ่งของปีก่อนหน้า กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรง และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ ด้วยการรักษาฐานลูกค้าส าคัญเอาไว้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับราคาการให้บริการบางประเภท
ลงตามสมควร แม้ว่า บริษัทฯ จะได้ประเมินสถานการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าแล้วโดยการปรับกลยุทธ์ขยายงานบริการเข้าไปใน
กลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามันมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ในที่สุดสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังส่งให้ผลประกอบการของบริษัทฯ
ในปี 2559 ลดลง โดยมียอดขายรวม 449.07 ล้านบาท ลดลง 12.85% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีก าไรรวม 
44.57 ล้านบาท ลดลง 57.04% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 ส าหรับปี2560นี้ บริษัทฯคาดการณ์ว่าภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า2ไตรมาส 
หลังจากนั้นอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซจะเริ่มฟื้นตัว กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีจะลงทุนขยายก าลังการผลิต 
รวมทั้งการขนส่งน้ ามันและก๊าซทางท่อจะเริ่มด าเนินการ ท าให้งานก่อสร้างมีมากขึ้น ความต้องการงานบริการทดสอบ
และตรวจสอบก็จะเพิ่มมากขึ้นตามดว้ย บริษัทฯจึงมีแผนรักษาความสามารถในการให้บริการขององค์กรและของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายทดแทนงานส่วนท่ีลดลงและหมุนเวียนพนักงาน
แทนการรับพนักงานใหม่ ส่วนการพัฒนาและ/หรือลงทุนในบริการใหม่นั้น บริษัทฯได้ด าเนินการบางส่วนแล้วโดยจะเห็น
ผลและรับรู้รายได้ภายในปีนี้เช่นกัน 

 ในด้านการขยายบริการของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดในประเทศข้างเคียงนั้น บริษัทฯ เริ่มที่ประเทศเมียนมาร์เป็นที่
แรก ส่วนการขยายบริการในประเทศอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายที่จะด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การให้บริการด้วย “ความถูกต้อง 
ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” และด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชนและรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ  อีกทั้งบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ท าให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้รับรางวัล Set Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีก 
3 รางวัล คือรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) 
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards ) 

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

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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เริ่มจัดท าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานสากล ภายในปี 2560  

ส่วนการด าเนินงานด้านบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรหลักและตัวแปรส าคัญในการให้บริการ บริษัทได้พัฒนา
ระบบการสรรหาที่กว้างขวางและตรงเป้ามากขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
การทดสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาที่มีความรู้ในด้านการทดสอบมีปริมาณมากขึ้น มีความรักใน
วิชาชีพ อีกทั้งมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่วนด้านการรักษาและพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดท าโครงสร้าง
เงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะงานที่หลากหลาย โดยได้ด าเนินโครงการหมุนเวียนการท างานข้ามสายงาน (Job Rotation) เพื่อสร้างทักษะการ
ท างานที่หลากหลายและลดอัตราการรับพนักงานเพิ่ม ประกอบกับการจัดท าโครงการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ ให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนของความรู้ด้านงานบริการ , ทักษะด้านบริหารจัดการ และด้านจริยธรรมผ่านหลักสูตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน  มีการจัดท าเส้นทางการท างาน(Career Path)และโครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP) อีกทั้งส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตส านึกในการตอบแทนสังคมให้แก่พนักงานและผู้บริหาร  

ส่วนการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน บริษัทได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป งานบัญชี งานบุคคล งานบริหาร
คลังสินค้า มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการท างาน  สร้างระบบงานและ
กระบวนการท างานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ลดปริมาณการใช้
กระดาษอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้มากขึ้น และได้น าระบบติดตาม
ยานพาหนะ (GPS) มาใช้ควบคุมการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสีย ป้องกันการทุจริต ฯลฯ 
 การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการทดสอบโดยไม่ท าลาย  (NDT) และตรวจสอบรับรอง ( Inspection & 
Certification) เพื่อความปลอดภัยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งจากบริษัทที่ให้บริการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นโดยมาจาก
การท่ีบุคลากรในสายวิชาชีพนี้เห็นโอกาสในการท าธุรกิจด้วยตัวเอง และมีบริษัทท่ีให้บริการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน
เพิ่มเติม และที่ส าคัญผู้ผลิตหรือโรงงานประกอบชิ้นส่วน (Steel Fabrication) ตั้งบริษัทลูกเพื่อให้บริการทดสอบโดยไม่
ท าลายกับบริษัทในเครือ ประกอบกับภาวะราคาน้ ามันหดตัว มีผลท าให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นมาก และลูกค้าหลาย
รายขอปรับลดราคาค่าบริการลง แต่บริษัทยังคงมั่นใจว่างานบริการด้านนี้ไม่ใช่เรื่องราคาที่เป็นปัจจัยส าคัญเพียงอย่าง
เดียวในการตัดสินใจเลือกใช้งานเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการใหม่ โดยเน้นลูกค้าใน
กลุ่มปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มงานบริการประเภทใหม่ๆ เพื่อสร้างความ
หลากหลายในงานบริการของ บริษัทฯ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ปี 2559 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 449.07 ล้านบาท ลดลง
จ านวน  66.23  ล้านบาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.85 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้อุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการชะลอตัว และลูกค้าต้องลดต้นทุนการผลิตลง อีกทั้งยังเกิดภาวะการแข่งขันด้าน
ราคาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้ปริมาณงานและอัตราค่าบริการลดลงไปด้วย ส่งผลให้ก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มี
จ านวน 44.57 ล้านบาท ลดลงจ านวน 59.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.04 เมื่อเทียบกับปี 2558 
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รายได้ 
 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 449.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 66.23 ล้านบาท คิดเปน็อัตราร้อยละ 
12.85 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้รวม 515.30 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการทดสอบโดยไม่ท าลายลดลง 
 

  
ปี 2559 

 
ปี 2558 

 
% 

โครงสร้างรายได ้
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี่ยนแปลง 

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 
 

175.95 
 

39.18% 
 

285.92  55.49% 
 

-38.46% 
การตรวจสอบและรับรอง 

 
269.83 

 
60.09% 

 
221.97  43.08% 

 
21.56% 

รายได้อื่นๆ 
 

3.29 
 

0.73% 
 

7.41  1.43% 
 

-55.60% 

รวมรายได้   449.07   100.00%   515.30   100.00%   -12.85% 
 
ต้นทนุการให้บรกิาร 
 ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการให้บริการจ านวน 323.81 ล้านบาท ลดลงจ านวน 8.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.66 เมื่อเทียบกับปี 2558 ต้นทุนการให้บริการลดลงจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น จากการที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลง
ต้นทุนแปรที่เกิดจากการให้บริการจึงลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการเรื่องการลดค่าล่วงเวลาของบุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติการ จึงท าให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการที่ลดลง 
 สัดส่วนต้นทุนการให้บริการในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 72.64 ของรายได้จากการให้บริการ ท าให้มีอัตราก าไร
ขั้นต้นร้อยละ 27.36 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 34.55  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารในปี 2559 มีจ านวน 74.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 4.92 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 7.06 
เมื่อเทยีบกับปี 2558 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยของบุคลากรฝ่ายควบคุมและสนับสนุนเพิม่ขึ้น จากการขยายงาน
ด้านการตลาด อีกทั้งมีการตัง้ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกค้าบางรายที่ผิดช าระ และบริษทัฯ ได้ท าการฟ้องร้องต่อ
ศาลเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว การเพิ่มขึ้นของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ จ านวน 44.57 ล้านบาท ลดลงจ านวน 59.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.04 เมื่อเทยีบกับปี 2558  

 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

งบการเงนิรวม 
 

ปี 2559 
 
ปี 2558 

อัตราก าไรขั้นต้น 
 

27.36% 
 

34.56% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

 
11.36% 

 
21.66% 

อัตราก าไรสุทธิ 
 

10.00% 
 

20.05% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   10.00%   24.02% 
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ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 27.36 ลดลงจากปีกอ่นท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 34.56 จาก

การท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการใหบ้ริการลดลงเป็นอย่างมากในขณะนี้บริษัทฯ ยังมตี้นทุนคงที่ในเรื่องค่าแรงพนักงาน จงึ
ท าให้บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลง 
และในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานในส่วนงานสนับสนุนเพื่อรองรบั
การท างานในอนาคต และมีการตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีบางราย  จึงท าใหม้ีอัตราก าไรจากการด าเนินงานร้อย
ละ 11.36 อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10.00 และอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้นร้อยละ 10.00 ซึ่งพบว่าลดลงเมื่อเทียบกับปกี่อน 
 
14.2  การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

  
ปี 2559 

 
ปี 2558 

 
% 

งบการเงนิรวม 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 
 

503.93 
 

100.00% 
 

536.53 
 

100.00% 
 

-6.08% 
หน้ีสิน 

 
59.96 

 
11.90% 

 
88.26 

 
16.45% 

 
-32.06% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   443.97 
 

88.10%   447.74 
 

83.46%   -0.84% 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 503.93 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 
จ านวน 256.73 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 247.20 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจ านวน 32.60 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.08 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีสินทรัพย์รวม 536.53 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เปล่ียนแปลง
หลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มูลค่างานบริการท่ียังไม่ได้
เรียกเก็บเงิน และสินค้าคงเหลือ เนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ลดลง 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ านวน 98.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 
88 วัน และในปี 2558 มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 82 วัน บริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายช าระแก่ลูกค้าขั้นต่ า 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล  ซึ่งบริษัทฯ จะท าการพิจารณาเทอมการจ่ายช าระจากประวัติลูกค้า  ยอดการส่ังซื้อ และ
ประวัติการช าระเงินในอดีต ส าหรับนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดค้างช าระของ
ลูกหนี้ที่มีอายุการช าระหนี้เกิน 90 วัน และไม่มีการเคล่ือนไหว โดยใช้อัตราการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คง
ค้าง ดังนี้ ค้างช าระ 91-180 วัน  ตั้งค่าเผ่ือฯ 10% ค้างช าระ 181-270 วัน  ตั้งค่าเผ่ือฯ 30% ค้างช าระ 271-365 วัน ตั้งค่า
เผ่ือฯ 50% และค้างช าระเกิน 365 ตั้งค่าเผ่ือฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2559 มียอดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ี
การค้าลดลงจ านวน 1.22 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าจ านวน 15.36 ล้าน
บาท 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2559 จ านวน 208.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 40.79 ล้าน
บาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารเพื่อให้บริการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา (LAB) รวมทั้งมีการ
ลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการให้บริการกับลูกค้าแล้ว อีกทั้งเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างต่อเนื่อง 
 
หนี้สนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 59.96 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 จ านวน 28.30 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.06 โดยเป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 22.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
32.64 และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจ านวน 6.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.16 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า 
จากการส่ังซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ลดลง และมีค่าใช้จ่ายของบุคลากรลดลง อีกทั้งยังมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ลดลงจากการท่ีมีพนักงานเกษียณอายุ  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 443.97 ล้านบาท ลดลงจาก
ส้ินปี 2558 จ านวน 3.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.84 โดยบริษัทฯ มีก าไรสะสมลดลงจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2559  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเทา่กับ 0.14 เท่า ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเทา่กับ 0.20 เท่า เนือ่งจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญล่ดลง 
 
14.3  การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 
 
สภาพคลอ่ง 

กระแสเงินสด 
 

ปี 2559 
 

ปี 2558 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 

70.11 
 

144.24 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 
 

(1.09) 
 

(68.81) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

 
(53.66) 

 
(75.83) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
 

15.37 
 

(0.40) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 

 
42.99 

 
27.62 

 
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 70.11 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานจ านวน 49.97 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการด าเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ านวน 21.94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 
5.82 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลงจ านวน 5.12 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
จ านวน 3.72 ล้านบาท 
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 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1.09 ล้านบาท  ในปี 2559 มีการลงทุนในก่อสร้างอาคารส านักงาน
สาขาศรีราชา  ลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการให้บริการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา (LAB) จ านวน 67.32 
ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เงินจากเงินลงทุนชั่วคราว 65.86 ล้านบาท  
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 53.66 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 49.28 ล้าน
บาทและจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 4.37 ล้านบาท  

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 42.99 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 15.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
14.4  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 5.64 เท่า และ 4.83 เท่า ตามล าดับ 
สภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากเงินลงทุนชั่วคราว และมี
หน้ีสินหมุนเวียนลดลงจากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรที่ส าคัญ 
- อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 27.36% และ 34.56% ตามล าดับ ซึ่งมี

อัตราลดลงร้อยละ 20.83  
- อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Ratio) ปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 10.00% และ 20.05% ตามล าดับ ซึ่งมีอัตรา 

ลดลงร้อยละ 50.12 
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 10.00% และ 

24.02% ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 58.37 
เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลงเป็นอย่างมาก และมีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารเพิ่มขึ้น 
 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 8.57% และ 19.94%  
ตามล าดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลง อีกทั้งยังมีสินทรัพย์รวมลดลงจากเงินลงทุน
ชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น มูลค่างานบริการท่ียังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 
และสินค้าคงเหลือ  
 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
- อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปี 2559 และ 2558 เทา่กับ 76.40 เท่า และ 

126.21 เท่า ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราลดลงเนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ลดลง อีกทั้งมี
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น 
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14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
14.5.1   ปัจจัยภายนอก 
 14.5.1.1 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ 
ความผันผวนทางการเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว และอาจเป็นสาเหตุ
ให้งานก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆอาจเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม แม้นปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการบริการทดสอบ
โดยไม่ท าลายในกลุ่มพลังงานจะหดตัวลงตามสภาวะอุตสาหกรรม  แต่งานบริการในส่วนของการตรวจสอบรับรองเพื่อ
ความปลอดภัยในกลุ่มโรงงานปิโตรเคมียังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   
เนื่องจากมีการค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และยังต้องมีการหยุดซ่อมบ ารุงรักษาเป็นระยะๆ  
อีกทั้งมีทิศทางที่จะขยายคลังน้ ามันและคลังแก๊สเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของรัฐบาลที่มีการเพิ่มปริมาณส ารองมาก
ขึ้น  จึงคาดว่าจะมีการก่อสร้างคลังเก็บน้ ามัน คลังเก็บแก๊ส เพิ่มมากขึ้น  ส่วนงานวางท่อก๊าซของ ปตท. ก็ยังมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและในอนาคตจะมีการก่อสร้างท่อส่งน้ ามันแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุกต่อไปอีก 
 

14.5.1.2 สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
เนื่องจากปีที่ผ่านมา เกิดความผันผวนของราคาน้ ามันอย่างรุนแรง  ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะน้ ามันและก๊าซซบเซาต่อเนื่อง มีผลให้ความต้องการใช้บริการงาน
ทดสอบตรวจสอบลดลงมากกว่าครึ่งหน่ึง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จ าเป็นที่ต้องลดราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าส าคัญไว้ อันมีผลให้ผล
ประกอบการลดต่ าลงด้วยเช่นกัน   

ส่วนเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ต่อราคาบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงตามค่านิยมขององค์กรท่ีก าหนดไว้ คือ ถูกต้อง ปลอดภัย 
บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ 
 

14.5.1.3 การผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า 
 จากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ลูกหนี้ขาด
สภาพคล่องในการด าเนินงาน และผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ทางบริษัทฯ และการผิดนัดช าระหนี้นี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนที่จะรับงาน  
และได้มีระบบการจัดการกับลูกหนี้ท่ีผิดนัดช าระหนี้อีกด้วย  
 
14.5.2   ปัจจัยภายใน 
 14.5.2.1 ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ 
 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า  
ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการท างานของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก พนักงานส่วนใหญ่ขาดความ
มุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้คุณภาพของบุคลากรลดต่ าลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้
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พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถต่างๆ ท่ีเพียงพอในการท างาน โดยมีการหมุนเวียน
ให้พนักงานท างานข้ามสายงานมากขึ้น และหมุนพนักงานไปช่วยงานข้ามแผนกในกรณีที่บางหน่วยงานมีปริมาณงาน
มาก เพื่อเพิ่มทักษะการท างานที่หลากหลายและลดอัตราการรับพนักงานใหม่   อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการในการก าหนด
อัตราค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ 
เพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                            ......................................... 
 
2. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรชั                        กรรมการบริหาร                                    .......................................... 
                                                              ประทบัตราบริษัท 

 
 

                                                               ผู้รับมอบอ านาจ 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
นายสรรพัชญ ์รัตคาม                               กรรมการผู้จัดการ                                   .......................................... 
                                                             



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานกุารบริษัท 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ      

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

63 -  -  -  -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

-  พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2548 – ปัจจุบัน 
 

 
2546 – ปัจจุบัน 

  
 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการผู้จัดการ 
 

 
กรรมการ 

 

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

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

60 17,840,000 18.10% น้องชายนางมณีรัสม์ิ -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2554 – ปัจจุบัน 
 

2534 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2554 – 2559 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ 

 
กรรมการ 

 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

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

60 10,027,500  10.17% -  -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 

2545 – ปัจจุบัน 
2534 – ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้/อสังหาริมทรัพย์ 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

56 4,872,755 4.94% - -  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

2559 – ปัจจุบัน 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
2554 – 2559 

 
2554 - 2559 

กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ 

 
กรรมการและผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

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

63 35,910 0.04% พี่สาวนายสรรพัชญ์ - บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2553 – ปัจจุบัน 
 

2549 – ปัจจุบัน 
2554 – 2559 

 

ที่ปรึกษาทางบัญช ี
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

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

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

64 -  

 

-  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ส าหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
2548 – 2559 

 
2546 – 2557 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธาน

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 

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

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

55 -  -  -  - บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

- มินิ เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษีอากร  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  

2553 - ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 

 
2545 – ปัจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้จัดการ 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

 
 

ส านักงานตรวจสอบบัญช ี
 
 

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

58 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย
ดีทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2556 - ปัจจุบัน 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 

2540 – ปัจจุบัน 
 
 

2537 – ปัจจุบัน 
 

 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

 
กรรมการผู้ช่วย

กรรมการผู้อ านวยการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 

 
 

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



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

2551 – 2556 
 

กรรมการผู้จัดการสาย
งานก่อสร้าง 

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง 

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

68 1,680,000 1.70% -  - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรติ
นิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2551 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2545 – ปัจจุบัน 
2544 – ปจัจุบัน 

วิทยากรอิสระ 
(วิชากฎหมายศุลกากร 

และอ่ืนๆ) 
 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้อ านวยการ 
อาจารย์พิเศษ  

(วิชาภาษศีุลกากร) 

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร       

1.นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(12/1/2558) 

46 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2558 – ปัจจุบัน 
 

2556-2557 
 
 

2554-2556 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

รองกรรมการผู้จัดการ 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บจ.สยามเลมเมอร์ซี/ผลิตล้ออลูมิเนียม
ส าหรับรถยนต ์
 
บริษัท ซัมมิท ออโต ซีท อินดัสตรี จ ากัด/ผลิต
ชิ้นส่วนตกแต่งภายในส าหรับรถยนต ์
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถือ 

 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

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

60 -  -  -  - อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 

2543 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการฝา่ยทดสอบ
โดยไม่ท าลาย 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

44 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา 

2544 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบ
โรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

46 47,415 0.05% -  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี
บริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

2537 – ปัจจุบัน  
 

ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

40 75 0.00% -  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝา่ย
อ านวยการ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

6.นางสุวรรณา  
เลาหเจริญสมบัต ิ
ผู้จัดการฝา่ยการขายและ
การตลาด (01/12/2558) 

38 -  -  -  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีเทคนิค)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปิโตรเคมี) วิทยาลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2558-ปัจจุบัน ผู้จดัการฝา่ยการขาย
และการตลาด 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 

1. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด 
รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์      รัตคาม 
2. นายสุเมธ            เตชาชัยนิรันดร์ 
3. นางมณีรัสมิ์        รัตคาม 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
2. บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
1. นายสรรพัชญ์      รัตคาม 
2. นายสุเมธ            เตชาชัยนิรันดร ์

กรรมการ 
กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถงึ ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปน็ผู้ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับการนัดหมายการประชมุ 
จัดเตรียมวาระการประชมุ น าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางวิมล  แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน) 
วุฒิการศึกษา 

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

ประวัติการท างาน 
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
      -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2559 
 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน)  ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ 
จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี  2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือ
ร่วมกับ ผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายใน   และผู้สอบบัญชีใน
วาระท่ีเกี่ยวข้อง  และสรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ในรอบปี 2559 ดังนี ้
1. รายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทาง
การเงินรายไตรมาสและประจ าปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน  
 
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 คณ ะก ร รม ก า รต รว จ ส อ บ ได้ ส อ บ ท า น
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน  โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรับรายงาน
ประเด็นที่ตรวจพบได้ให้ค าแนะน าและแนวทางแก้ไข 
เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล 

 

3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของ
การบริหารความเส่ียงในการด าเนินการ เพื่อลดหรือ
ควบคุมความเส่ียง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมความเส่ียงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการส่ือสารให้พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึงความเส่ียงและความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเส่ียงที่มี 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี
ระบบการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่
เพียงพอ มีการประเมินความเส่ียงทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก รวมถึงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้ผลกระทบจากความเส่ียง ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ต่ าหรือที่ยอมรับได้ 
 
4. การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่า บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ 
มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อ 
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          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

                                 นายสมยศ เจยีมจิรงักร 
                              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

สังคมและส่ิงแวดล้อม มีการจัดท านโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ 
 
5.    รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบ
ทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
 
6.    การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชี ประจ าป ี2559 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมี
ความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 
 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้ง ให้บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมี
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 940,000 บาท 
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 

นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจติร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 

 


