


 




  

 
  2555 2556 2557 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลานบาท)       
รายไดจากการใหบริการ 401.94 397.00 500.89 
ตนทุนและคาใชจาย 307.71 315.43 396.89 
กําไรข้ันตน 141.97 131.69 163.94 
กําไรสุทธิ 93.75 83.51 104.90 
งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)       
สินทรัพยรวม 397.91 430.58 503.97 
หนี้สินรวม 58.61 70.11 86.00 
สวนของผูถือหุน 339.30 360.47 417.97 
อัตราสวนทางการเงิน       
อัตรากําไรข้ันตน (%) 35.32 33.17 32.73 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 23.09 20.82 20.76 
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (%) 30.02 23.87 26.95 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 25.31 20.16 22.45 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.19 0.20 0.22 
ผลการดําเนินงานตอหุน       
กําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)* 0.99 0.87 1.08 
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (บาท)** 0.98 0.86 1.08 
มูลคาตามบญัชีตอหุน (บาท) 3.27 3.51 3.91 
          * จํานวนหุนคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก       
          ** คํานวณจากทุนชําระแลว       
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วิสัยทัศน 
บริษัท มุงดําเนินธุรกิจในดานวิศวกรรมความปลอดภัย ดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

 โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัยสาธารณะ  
และบริษัทฯ จะดํารงการพัฒนาศักยภาพขององคกร 

และบุคลากรใหไดรับรองความสามารถในระดับสากลอยางตอเนื่อง 
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เรียน ผูถือหุนทุกทาน 

 
ป 2557 นับเปนอีกปหนึ่งท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทามกลางความผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจโลกและการเมือง แตดวยความมุงม่ันในการดําเนินงาน ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยเติบโตกวาท่ีคาดการณไว
โดยมีปจจัยบวกเขามาสนับสนุนหลายดาน อาทิ ตลาดมีการเติบโตในสวนงานกอสรางท้ังการกอสรางอุปรณ Module 
และทอขนสงกาซธรรมชาติ งานตรวจสอบในระหวางการหยุดซอมบํารุง (Shut Down) อีกท้ังการท่ีบริษัทฯ มุงเนน
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรไดรับการรับรองความสามารถในระดับสากลเพิ่มมากข้ึน บริษัทฯ ไดการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ฯลฯ สงผลใหการดําเนินงานของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย มีรายไดรวม เปนจํานวน 505.42 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 26.00% และมีกําไรสุทธิรวม 104.90 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 25.62% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  

อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ดํารงไวซึ่งกลยุทธการใหบริการท่ีมุงเนน ความถูกตองนาเช่ือถือของผลงาน (Reliability) ความปลอดภัย (Safety) และ
คุณภาพ (Quality) อีกท้ังบริษัทฯ ยังเขารวมโครงการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันรวมถึงความมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งเเวดลอมอยางตอเนื่องตอไป 

สําหรับป 2558 บริษัทฯคาดการณวาธุรกิจจะเติบโตตอเนื่อง ถึงแมวาอาจไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันท่ี
ปรับตัวลดลงอยางมากสงผลใหงานดานการสํารวจและขุดเจาะท่ัวโลกการลงทุนสรางเครื่องจักรอุปกรณในการผลิตเกิด
การชะลอตัว และกลุมลูกคาสวนหนึ่งมีแนวโนมท่ีจะตัดงบประมาณดานการปฏิบัติงานลง แตบริษัทฯ ม่ันใจวางาน
บริการดานความปลอดภัยในกลุมลูกคาบางสวนจะยังตองเดินหนาตอไป  

ผมในนามคณะกรรมการ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ท่ีใหการสนับสนุนบริษัท ฯ ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ ทุก
ทาน ท่ีรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ หวังวาจะยังไดรับเกียรติและความไววางใจเพื่อเปน
แรงผลักดันในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
  
                                                                              
 
                                 (นายนที บุญพราหมณ)                        (นายสรรพัชญ  รัตคาม) 
                                                                            ประธานกรรมการบริษัท                            กรรมการผูจัดการ                                                                  

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
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เรียน   ทานผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกทาน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวย กรรมการบริษัทท่ีเปนกรรมการ
อิสระ จํานวน 3 ทาน  และกรรมการอิสระท้ัง 3 ทานมีคุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีรายช่ือดังนี้ 

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

 
ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ โดยหารือรวมกับ ผูบริหาร       

ผูตรวจสอบภายใน   และผูสอบบัญชีในวาระท่ีเกี่ยวของ  และสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป 2557 ดังนี ้
1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลประกอบการของบริษัทฯ  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปรวมกับผูสอบบัญชี  ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ  เพื่อใหม่ันใจวางบการเงินมีความถูกตอง และรายงาน
ทางการเงินไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ครบถวน  และเช่ือถือได  
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนและมีความถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  มีความเช่ือถือได  โปรงใส  ตรวจสอบได  และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ   

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  มีการเสนอแนะเพื่อชวยปรับปรุง

ระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากข้ึน  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ  และการ
บริหารงานในยุคท่ีมีการแขงขันอยางเสรีและไรขีดจํากัดในเรื่องการสื่อสาร  และดานการกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน  
ไดสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ  ซึ่งการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ  มีความเหมาะสมเพียงพอ  ครอบคลุมปจจัยเสี่ยง  และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฏหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลท่ีดี  และบริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใต
หลักบรรษัทภิบาล  มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  และไดจัดทํานโยบายตอตานคอรรัปช่ันเปน
ลายลักษณอักษร  ตลอดจนไดทําการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปช่ันตาม
ขอกําหนดของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ วาเปนไปตามไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ แลวมีความเห็นวา บริษัทฯ ได
ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอกําหนด  ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของตางๆ  และไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 

4. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย รวมท้ังรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน   

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หรือรายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  พรอมท้ังเปดเผย
ขอมูลเพื่อใหเกิดความโปรงใส  และไมมีรายการท่ีกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง  และความคืบหนาของการ

บริหารความเสี่ยงในการดําเนินการ  เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง  ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานตางๆ ของ
บริษัทฯ  รวมท้ังความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯไดมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนตระหนักถึง
ความเสี่ยงและความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีมี  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอ  เพื่อใหผลกระทบ
จากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูในระดับท่ียอมรับได 

6. การพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ประจําป 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปท่ีผานมา  ซึ่งพอใจผลการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชี  โดยผูสอบบัญชีมีความอิสระ  มีทักษะความรูความสามารถ  และมีประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
แตงต้ัง  นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ  ม่ังจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 แหง บริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558  โดยมีคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีไมเกินปละ 875,000 บาท   

 
 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
               ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 
                                                                          
 
                                                                             ( นายสมยศ เจียมจิรังกร )   
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นายนที บญุพราหมณ 
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 

นางมณีรัสม์ิ รัตคาม 
 กรรมการ 

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 

นายสมยศ เจียมจิรังกร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายทินกร สีดาสมบูรณ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายสมชาย จองศิริเลิศ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายสรรพัชญ รัตคาม 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 

นายสมชาญ ลัพธกิลุธรรม  
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 
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ขอมูลทั่วไป  

สถานที่ต้ังบริษัท และ สาขา 

ช่ือบริษัท บริษัท ควอลลีเทค จํากัด  (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 99  ลานบาท ทุนชําระแลว  98.13 ลานบาท 
ประเภทธุรกิจ ใหบริการตรวจสอบและทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing) และ  

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107550000220 
เว็บไซด www.qualitechplc.com 
  
 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ  

 
เลขท่ี 21/3 ถนนบานพลง ตําบลมาบตาพุด  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท 0-3869-1408 ถึง 10 
โทรสาร  0-3869-2028    
 

 
ที่ต้ังสํานักสาขา (1) 
 
 
 
 
 
ที่ต้ังสํานักสาขา (2) 
 

 
เลขท่ี 1/37 หมูท่ี 1 ตําบลหนองชาก  
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท 0-3829-7302 ถึง 4 
โทรสาร  0-3829-7305 
 
 
เลขท่ี 50 ซอยพัฒนาการ 57 
แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท 0-21169294 
โทรสาร  0-27221132 
 
 

นายทะเบียนหุนสามัญ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด 
เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 

    
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ  

 
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party 

engineering service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและใหความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผูเช่ียวชาญอิสระใหกับ
องคกรตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีลูกคาตองการ การใหบริการ
ทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. การทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใชกรรมวิธีการคนหารอยบกพรองหรือ
ความผิดปกติของช้ินงาน โดยท่ีไมทําใหเกิดความเสียหายข้ึนกับช้ินงานนั้นๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องหรือตอ
ยอดจากการทดสอบโดยไมทําลาย โดยใชวิธีการทดสอบประเภทตางๆ รวมถึงการทดสอบโดยไมทําลายในการ
ตรวจสอบช้ินงาน และประมวลผลการทดสอบพรอมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใชงานของช้ินงาน ซึ่งจะมี
การใหขอสรุปวาช้ินงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสําหรับการใชงานหรือไม การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสําหรับถังบรรจุกาซ LPG NGV ระบบทอ หมอน้ํา และแทงคติดตรึง เปนตน  

 
บริษัทฯ ใหบริการกับลูกคาท้ังในและตางประเทศ โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทเปนกลุมธุรกิจท่ีอยูใน

อุตสาหกรรมพลังงาน เชน โรงผลิตไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน  โรงงานปโตรเคมี  โรงแยกกาซ โรงบรรจุกาซ โรงงานผลิต
และติดต้ังอุปกรณเครื่องจักร  รวมท้ังผูใชถัง เครื่องจักร อุปกรณท่ีตองตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  เชน 
หมอน้ํา  เครน ถัง LPG ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เปนตน 

 
ท้ังนี้ ลูกคาของงานใหบริการการทดสอบโดยไมทําลาย และการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มี

ความแตกตางกันคือ ลูกคาท่ีใชบริการทดสอบโดยไมทําลาย ประมาณรอยละ 90 จัดอยูในกลุมผูรับเหมาโครงการ  ซึ่ง
บริษัทฯ จะใหบริการรับเหมาชวงสําหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง สวนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุมลูกคา
หลักประมาณรอยละ 70 เปนเจาของโครงการโดยตรง โดยเปนการตรวจสอบโรงงานประจําป และการตรวจสอบเพื่อ
การรับรองตามกฎหมาย   
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โครงสรางการถอืหุน  
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โครงสรางรายได 

                                                                                                                                     หนวย: ลานบาท 

ลักษณะงาน 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
การทดสอบโดยไมทําลาย 221.66 54.60 215.43 53.71 275.71 54.55 
การตรวจสอบและรับรอง 180.28 44.10 181.57 45.26 225.18 44.55 
รายไดอื่นๆ 4.03 0.99 4.13 1.03 4.53 0.90 

รวมรายได 405.97 100.00 401.13 100.00 505.42 100.00 
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1.  ความเส่ียงในการเรียกชําระเงินจากผูรับเหมา 
 ลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ผูเปนเจาของโรงงาน (User) เชน ปตท, Chevron, 
ESSO โดยบริษัทมีรายไดจากกลุมนี้ประมาณกวา 50% ซึ่งไมมีปญหาการชําระเงิน อาจมีปญหาความลาชาจากระบบการ
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบาง สวนลูกคากลุมท่ี 2 เปนผูรับเหมากอสราง (Contractor) ท่ีบริษัทฯ มีรายไดจาก
กลุมนี้ประมาณกวา 40%  ซึ่งปกติโครงการท่ีมีขนาดใหญ เชน การสรางโรงกลั่นน้ํามัน การวางทอกาซ เจาของโครงการ
จะวาจางผูรับเหมารายใหญหรือผูรับเหมาหลักเปนผูดําเนินโครงการ  โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเปนบริษัทหนึ่งท่ี
ผูรับเหมาชวงในสวนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีท่ีผูรับเหมาหลักไมสามารถดําเนิน
โครงการไดสําเร็จ  บริษัทฯ อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินไดหรือไดรับชําระจากเจาของโครงการลาชาจนสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได   
 การปองกันและลดความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไดวางแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ในอนาคตไวโดยการพิจารณาการให
เครดิตลูกคาดวยความระมัดระวัง ดวยวิธีการวิเคราะหฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนตอขนาดงาน
โครงการท่ีจะดําเนินการ  รวมท้ังพิจารณาประวัติการชําระหนี้โดยการสอบถามขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของ   นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ไดพิจารณาจัดระดับช้ันลูกหนี้ทุกไตรมาส  กรณีมีขอบงช้ีของการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทไดดําเนินการขอให
ผูรับเหมาจัดทําหนังสือโอนสิทธิเรียกรองจากผูรับเหมาไปยังเจาของโครงการโดยตรง  หรืองดการใหบริการกับลูกคา
รายนั้นช่ัวคราวจนกระท่ังมูลหนี้เกาไดรับการชําระ  
 

2.  ความเส่ียงดานบุคลากร 
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานใหบริการ ซึ่งเปนธุรกิจท่ีใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงานตรวจสอบ

และงานวิศวกรรมบริการ จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ  สามารถทดสอบและแปลผลไดอยาง
แมนยํา เนื่องจากวา หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กนอยอาจนํามาซึ่งความเสียหายตอท้ังชีวิตและทรัพยสิน  ซึ่งหากบริษัท
ฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ได   

การปองกันและลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอันดับแรก โดยมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาความรูของ

บุคลากรดวยการสงไปอบรมท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังกําหนดแผนใหหนวยงานฝกอบรมภายใน ทําการฝกอบรม
ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการทดสอบโดยไมทําลาย และหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานท่ีเขมงวดเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอความ
นาเช่ือถือและภาพลักษณของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทําให
บุคลากรท่ีเขาใหมมีความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะทดแทนบุคลากรท่ีลาออกไปไดอยางสมดุล ปจจุบันบริษัทฯ มี
บุคลากรท่ีเพียงพอสําหรับการใหบริการ  และมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถโดยการใหคาตอบแทนในอัตราท่ีไมตํ่า
กวาคาเฉลี่ยของคาตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  มีการประกันสุขภาพ จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปน
สวัสดิการใหกับพนักงาน  ใหทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวของ  และอื่นๆ บริษัทฯ คาดวานโยบายดังกลาวขางตนจะ
สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไวได 
 
 

ปจจัยความเสี่ยง 
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3.  ความเส่ียงจากการรับรองผลงาน 
การใหบริการดานการทดสอบโดยไมทําลาย จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพรอม

หลักฐานหรือขอมูลประกอบ เชน ฟลมเอ็กซเรย สําหรับการตรวจสอบโดยวิธีถายภาพดวยรังสี เปนตน ซึ่งเปนการ
รายงานความสมบูรณหรือจุดบกพรองของช้ินงานตามผลการตรวจสอบจริงท่ีเกิดข้ึน มิไดเปนการรับประกันหรือรับรอง
วาช้ินงานท่ีตรวจสอบนั้นยังอยูในสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการใชงานหรือไม  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีความเสี่ยงตอภาระ
ในการรับประกันตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับช้ินงานในอนาคต  อยางไรก็ตาม สําหรับการใหบริการตรวจสอบและ
รับรอง บริษัทฯ มีการตรวจรับรองการใชงานของช้ินงานท่ีตรวจสอบโดยการอางอิงจากผลการทดสอบโดยไมทําลาย  
ทําใหเกิดความเสี่ยงในกรณีท่ีช้ินงานท่ีบริษัทฯ ใหการรับรองเกิดความเสียหายโดยมีหลักฐานวาบริษัทฯ มีการ
ประเมินผลผิดพลาด  ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายดังกลาว 

การปองกันและลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดจัดทําประกันภัยบุคคลท่ี 3 สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ลานบาท นอกจากนี้ การ

ใหบริการตรวจสอบและการรับรองแตละรายการนั้น บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดําเนินการดวยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมีมาตรการการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทุกรายอยางสมํ่าเสมอในดาน
คุณภาพของผลงาน คุณภาพการใหบริการ มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งท่ีผานมาบริษัทฯ ไมเคยไดรับการรองเรียน
จากลูกคาแตอยางใด ทําใหบริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาความเสี่ยงจากการรับรองผลงานดังกลาว เปนความเสี่ยงท่ีสามารถ
ควบคุมได อยางไรก็ตามในอดีตท่ีผานมาบริษัทไมเคยประเมินผลผิดพลาด ทําใหบริษัทยังไมเคยตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายจากการรับรองผลงาน 
 
4.  ความเส่ียงจากคูแขงขันตางประเทศจากการเปดเสรีทางการคาและบริการทางวิศวกรรม 

นโยบายการเปดเสรีทางการคาซึ่งรวมถึงการเปดเสรีการใหบริการทางวิศวกรรม เปดโอกาสใหคูแขงขันท่ีเปน
บริษัทขามชาติเขามานําเสนอบริการทดสอบโดยไมทําลายใหกับบริษัทในประเทศไทยมากข้ึน โดยสวนใหญแลว บริษัท
ขามชาติเหลานี้ จะใหบริการทางดานการทดสอบโดยไมทําลายข้ันสูง (Advanced NDT) และมีคาบริการท่ีสูงกวาบริษัท
สัญชาติไทย ผูบริหารมีความเห็นวาการเขามาของบริษัทขามชาติจะใหประโยชนในแงของการทําใหเทคโนโลยี 
Advanced NDT  เปนท่ีรูจักและใชงานแพรหลายมากกวาปจจุบัน 

การปองกันและลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดปรับตัวโดยการเปนพันธมิตรกับบริษัทขามชาติท่ีมีความเช่ียวชาญทางดาน Advanced NDT เพื่อ

ใหบริการลูกคารวมกัน ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ เปนท่ีรูจักและเรียนรูเทคโนโลยีดังกลาวจากพันธมิตร เพื่อการเตรียมตัว
สําหรับการแขงขันท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําป 2557 / 11 
 

 
 
 

หลักทรัพยของบริษัท 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 99 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 99 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดย

เปนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลวจํานวน 98.13 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 98.13 ลานหุน   
 

โครงสรางผูถือหุน  

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน (หุน) รอยละ 
1 กลุมนายสรรพัชญ รัตคาม1 22,305,560 22.73 
2 กลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม2 19,098,335 19.46 

3 กลุมนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก3 7,398,815 7.54 

4 กลุมนายธวัชชัย ลิปธร4 6,910,620 7.05 

5 กลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร5 5,707,255 5.81 
6 RBC INVERTOR SERVICES TRUST 5,648,100 5.76 

7 นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศมเดช 5,548,640 5.65 

8 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 4,654,100 4.74 
9 นางสาววิมล แซเตียว 3,675,000 3.75 

10 นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช 1,680,000 1.71 

รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 82,626,425 84.20 
รวมจํานวนหุนทั้งหมด 98,127,390 100.00 

 
หมายเหตุ : 
1 ผูถือหุนในกลุมนายสรรพัชญ รัตคาม ประกอบดวย 

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

รวม 22,305,560  22.73  
 
 
 
 

โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ 
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2 ผูถือหุนในกลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500  10.22 
นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม 4,660,835  4.75 
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม 4,410,000 4.49 

รวม 19,098,335  19.46 
 

3 ผูถือหุนในกลุมนายสุธิสาร สิรจิันทรดิลก ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน จํานวน (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

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

รวม 7,398,815 7.54 
 
4 ผูถือหุนในกลุมนายธวัชชัย ลิปธร ประกอบดวย 

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

รวม 6,910,620 7.05 
 
5 ผูถือหุนในกลุมนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ประกอบดวย 

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

รวม 5,707,255 5.81 
 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล  และสํารองตามกฎหมาย  อยางไรก็ตาม  บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ี
กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของ
บริษัทตอไป 
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โครงสรางการจัดการ  
โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมี

รายละเอียดดังนี้  
 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ. 2557 

 
ลําดับ 

 
รายช่ือ ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ประวัติการอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหนาที่และทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

1 นายนที  บุญพราหมณ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ ปริญญาโท DAP 

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

7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาโท DCP 

8 นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาโท DAP 

9 นายทินกร  สีดาสมบูรณ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท DAP,DCP,ACP 

โดยมี นางมณีรัสม์ิ   รัตคาม ทําหนาท่ีเปน เลขานุการบริษัท  
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั มีดังนี้ 
 1. นายสรรพัชญ รัตคาม  กรรมการผูจัดการ 

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

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการลาออกจากตําแหนงเปนสัดสวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการท่ีจะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสัดสวนหนึ่ง
ในสาม กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปถัดไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับ
เลือกต้ังใหมได 
 



 

รายงานประจําป 2557 / 15 
 

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญไดดังนี้ 
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน  เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน  4  เดือน  นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัทฯ 
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย  3  เดือนตอครั้ง 
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท  ณ  วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งผูสอบ

บัญชีตรวจสอบแลว  และนาํเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร  ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ หรืออาํนาจนั้นๆ  ได
เม่ือเห็นสมควร  นอกจากนี้  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานตางๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
ท้ังนี้  การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบ
อํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย  ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว  ท้ังนี้ให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. กําหนดเปาหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้  
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  เชน  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุนกู  การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้  คณะกรรมการ
ยังมีขอบเขตหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  อาทิเชน  การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินท่ี
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน  แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ  และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือ

เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือ
หุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาท่ี
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บริษัททําข้ึน  หรือถือหุน  หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

ทําหนาท่ีสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 
    โดยมี นางวิมล  แซฟุง  ทําหนาท่ีเปน  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณีท่ีกรรมการ

ตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังแทนคงอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลือของกรรมการท่ีลาออก 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย  

2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง)  

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ
เสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง   

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง รวมท้ังไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
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8. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
9. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

10. มีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน   ท้ังรายไตรมาสและประจําป  
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ  ท่ีเห็นวาจําเปน
และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัท  ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย  ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย  3  เดือนตอครั้ง 
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นท่ี

เปนอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เม่ือเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี 

 

คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายสรรพัชญ  รัตคาม กรรมการผูจัดการ 
2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
3. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช กรรมการบริหาร 
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ  กําหนดนโยบาย  แผนธรุกิจ  งบประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารตาง ๆ  ของบริษัท  หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  เพื่อเสนอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ   รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญไดดังนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตงต้ัง
บรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามท่ีฝายจัดการเสนอกอนท่ีจะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ ท้ังนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจายประจาํปในระหวางท่ีไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติหรือใหสัตยาบันในท่ีประชุมคราวตอไป 

4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50  ลานบาท 
(หาสิบลานบาทถวน) 

5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร  ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ  ในวงเงินไมเกิน  20  ลานบาท  (ยี่สิบลานบาทถวน) 

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

7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พรอมกับกําหนดเง่ือนไขใน
การเบิกถอนเงิน  หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว   

8. อนุมัติการกูยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเช่ืออื่นใด
จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลท่ัวไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน  50  ลานบาท 
(หาสิบลานบาท) รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท   ในวงเงินไมเกิน  150  ลานบาท  (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท) 

9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัทฯ  จํานอง  จํานํา  เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทท่ีมีอยูแลว
หรือจะมีข้ึนในอนาคต   ในวงเงินไมเกิน  20  ลานบาท  (ยี่สิบลานบาทถวน)   

10. อนุมัติใหซื้อและขายหนวยลงทุน กองทุนเปดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวตอไป 

11. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

12. เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน
การปฏิบัติการอื่นๆ  

13. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การเลิกจาง การโยกยาย 
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การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร 
14. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจ
นั้นๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 

15. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

    ท้ังนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได    ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว  และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด   โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการ
บริษัท   

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจดัการหรือพนักงานบริษัท มีอํานาจหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานตางๆ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ท้ังนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย  

 
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผูถือหุนและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

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

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของ
บริษัท รวมท้ังกําหนดข้ันตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท  

7. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท  เชน  การจัดซื้อวัตถุดิบ  การจัดซื้อ
เครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน  เปนตน  ในวงเงินไมเกิน  10 ลานบาท (สิบลาน
บาทถวน)  
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8. อนุมัติการขาย  การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เชน  การอนุมัติขายสินคา  การอนุมัติใหทําสัญญา
รับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน  ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  (หาสิบลานบาทถวน) 

9. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการใหบริษัท 

10. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือ
การพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงาน
ท้ังหมดของบริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร 

11. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป 
13. มีอํานาจในการกระทําการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดังกลาวขางตนจนเสร็จการ 

 ท้ังนี้  กรรมการผูจัดการจะอนุมัติรายการท่ีกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทไมได  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลวและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบอํานาจใหพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานตางๆ  โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจหลักเกณฑท่ีกรรมการผูจัดการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ท้ังนี้  การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย   
 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับการ
แตงต้ังเปนกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาท่ีจะเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ท่ีประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและ
วิธีการตอไปนี้  

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนท่ีตนถือ 
2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอ

ช่ือเปนรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกต้ังกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนน
เสียงเทากัน ใหผูท่ีเปนประธานท่ีประชุมมีเสียงช้ีขาดเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนรวมของกรรมการ 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบ้ียประชุมกรรมการ  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตําแหนง คาเบี้ยประชุม  
การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 15,000 บาทตอครั้ง   
   กรรมการ 10,000 บาทตอครั้ง   
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทตอครั้ง   
   กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอครั้ง   

  คาบําเหน็จกรรมการ ในจํานวนเงินไมเกินรอยละ 0.5 ของรายไดรวมในป 2557 โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูกําหนดจํานวนท่ีจะจายใหแกกรรมการแตละคนตอไป 
 
 
           การเขารวมประชุมของคณะกรรมการป 2557 

ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
(จํานวนคร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จํานวนคร้ัง) 
1 นายนที  บุญพราหมณ 5/5 - 
2 นายสรรพัชญ  รัตคาม 5/5 - 
3 นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม 5/5 - 
4 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม 5/5 - 
5 นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร 5/5 - 
6 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 5/5 - 
7 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 5/5 4/4 
8 นายทินกร  สีดาสมบูรณ 5/5 4/4 
9 นายสมชาย  จองศิริเลศิ 5/5 4/4 
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               คาตอบแทนกรรมการป 2557 
ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท คาเบี้ยประชุม คาบําเหน็จ รวมคาตอบแทน 

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

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

คาตอบแทน 
ป 2556 ป 2557 

จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 
คาเบ้ียประชุม 10 516,000.00 9 613,000.00  
คาบําเหน็จ 10 1,760,000.00 9 2,000,000.00 

รวม  2,276,000.00  2,613,000.00 
 

คาตอบแทนผูบริหาร 
ผูบริหารระดับผูจัดการฝาย และตําแหนงท่ีสูงกวารวม 8 คน ไดรับผลประโยชนตอบแทน คือ เงินเดือนและ

โบนัสจากบริษัทฯ ในรอบป 2557 เปนเงินท้ังสิ้น 25,396,527.99 บาท 
 

 (2) คาตอบแทนอ่ืน  
บริษัทไดจัดต้ังใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน  โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนดังนี ้

อายุงาน อัตราเงินสะสม (รอยละ) 
ต้ังแต 1 ป ข้ึนไป แตไมถึง 5 ป 3.00 
ต้ังแต 5 ป ข้ึนไป แตไมถึง 10 ป 6.00 
ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 9.00 
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บุคลากร 
 จํานวนบุคลากร ณ วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีพนักงานท้ังสิ้นจํานวน   509    คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร 

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

รวม 484 509 

 
คาตอบแทนพนักงาน 
 พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา ผลตอบแทน เบ้ียขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบท่ี
เปนตัวเงิน สาํหรับคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินท่ีสําคัญ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินกูยืมเพื่อพนักงาน 
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม ตรวจสุขภาพประจําป เงินชวยเหลือตางๆ ชุดยูนิฟอรม รถรับสง
พนักงาน เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังใหการสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม 
สัมมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมภายในองคกร และภายนอกองคกร
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บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนิน
ธุรกิจ  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่ง
สอดคลองกับขอพึงปฏิ บั ติท่ี ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed 
Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ท้ังนี้ การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางให
ปฏิบัติไดจริง  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนานโยบายท่ีครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  โครงสราง บทบาทหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  การควบคุมและบริหารความ
เสี่ยง  ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และโปรงใส  ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆท่ีเปนการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผูถือหุน รวมท้ังจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซื้อขายหรือ
การโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใช
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การ
จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เปนตน 

ท้ังนี้บริษัทฯ จะดําเนินการในเรื่องตางๆท่ีเปนการคุมครองสิทธิของผูถือหุนและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
ในการใชสิทธเิรื่องตางๆท่ีผูถือหุนควรไดรับ ดังนี ้

 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการคติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปท่ีผานมา  

 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมท่ีมีขอมูลครบถวนสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของ
ผูถือหุน โดยเผยแพรขอมูลใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเว็บไซดบริษัท  

 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ของบริษัท เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดขอมูลประกอบวาระการประชุม
ครบถวน สงแกผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน และเผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนพรอมรายละเอียดประกอบในเว็บไซดของบริษัทลวงหนากอนจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมท้ัง
ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพตอเนื่องเปนเวลา 3 วันติดตอกัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ลวงหนา 

 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม ให
สามารถติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ท้ังทางอีเมล โทรศัพท โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัท
ฯ ไดจัดสงใหทางไปรษณียในทันทีท่ีผูถือหุนรองขอพรอมท้ังจัดเตรียมไวในวันประชุมผูถือหุนดวย 

การกํากับดูแลกิจการ 
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 ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงเกี่ยวกับกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม รวมถึง
ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ 

 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม  รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและต้ังคําถามในท่ีประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คําถามในท่ีประชุม  

 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได 

 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได   

 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ท้ังผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนท่ีไมเปน

ผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้ 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพยท่ีตนถืออยูอยางเปนอิสระ 
 บริษัทฯ ใหสิทธผิูถือหุนในการรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการรับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจ 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอัน

สมควร 
 บริษัทฯ ใหสิทธผิูถือหุนในการต้ังและถอดถอนกรรมการ 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปนผล 
 คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระ

สําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยหามหนวยงานท่ีทราบขอมูลไปเปดเผย

ตอหนวยงานหรือบุคคลอื่นท่ีไมเกี่ยวของ ในกรณีท่ีพนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใช
เพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังท่ีไดเปดเผยไวในหัวขอ 
การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 กรรมการและผูบริหารท่ีเปนผูถือหุนจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อใหท่ี
ประชุมผูถือหุนสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 
ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพรอมจัดทําขอมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพรไวใน www.qualitechplc.com

เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/หนังสือเชิญประชุม เปนการลวงหนา 30 วัน กอนวันประชุม 
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หมวดที่ 3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละ

กลุมท่ีสําคัญ ดังนี ้
ผูถือหุน :  บริษัทฯ มุ งม่ัน ท่ีจะดําเนิ นธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริห ารจัดการ  อย างสุ ด

ความสามารถในทุกกรณี ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและราย
ยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมท้ังเปดเผยขอมูลอยางสมํ่าเสมอ และ
ครบถวนตามความเปนจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ จะใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานให
มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยาง
เครงครัด รวมท้ังหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคง
ในหนาท่ีการทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความ
เคารพตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

ลูกคา :  บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม รักษา
ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน
ใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด 

คูคาและเจาหนี ้:  บริษัทฯ จะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้  และมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การ
ชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยคํ้าประกัน และเรื่องอื่นใดท่ีไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ 
เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

คูแขงทางการคา :  บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปน
ความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลาย
ช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง 

สังคมสวนรวม :  บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆท่ีจะสงผลเสียหายตอสังคม และปลูกฝงจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมท้ังปฏิบัติ
หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออก
โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแล  อีกท้ังยังตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม 

ส่ิงแวดลอม :          บริษัทจะไมกระทําการใดๆท่ีสงผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม และ
สงเสริมใหพนั กงานทุกระดับตระหนั กถึงความสํา คัญของการใชทรัพ ยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหพนักงานรวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม 
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การรองเรียนหรือแสดงความเห็นตอบริษัทได โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้ 
- เว็บไซด :  http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard 
- E-mail   :  info@qualitechplc.com 
- โทรศัพท: 038-691408-10 โทรสาร: 038-692028 
- จดหมาย : สงถึง 1. คุณกุลนิษฐ สารภาพ ผูจัดการฝายอํานวยการ 

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

- สําหรับพนักงาน  สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นตอผูบริหารไดโดยตรงทางอีเมลในระบบ 
Intranet ของบริษัท 

 

หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดท้ังรายงานทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆท่ีสําคัญท่ีมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผู ท่ี
เกี่ยวของกับบริษัทท้ังหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.qualitechplc.com 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินท่ีมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม 
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ
ปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังเปดเผยขอมูลท่ี
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล
ตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ท้ังนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 

ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดต้ังหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ แตจะ
มอบหมายใหนายสรรพัชญ รัตคาม กรรมการผูจัดการ และกุลนิษฐ สารภาพ  ผูจัดการฝายอํานวยการ ทําหนาท่ีในการ
ติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูท่ีเกี่ยวของ 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสรางคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน ประกอบดวย
คณะกรรมการจํานวน 9 คน  โดยเปนกรรมการอิสระ 4 คน  ทําหนาท่ีประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 3 
คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเช่ือถือของงบการเงินได ท้ังนี้บริษัทกําหนดใหอยางนอย  1  ใน  3  ของกรรมการท้ังคณะ แตตองไมนอยกวา  3  คน  
เปนกรรมการอิสระ ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย  โดยปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการ
ตางๆ ของบริษัทฯ  เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 
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ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิด
การถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ท้ังนี้บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมี
อํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด 
 

(2)   คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ 
 คณะกรรมการบริหาร มีไมนอยกวา 3 คน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขต

อํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไมนอยกวา 3 คน ทําหนาท่ีตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนิน

กิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก
ทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
โดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ปจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเปน
คณะกรรมการชุดยอย โดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ของบริษัทจดทะเบียนใหครอบคลุมตามขอกําหนดของแตละหมวด  โดยมอบหมายใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆข้ึนมาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
เพื่อแบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   
 

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

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว  อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน  โดย
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี 
 

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดลิขสิทธิ์ 
 บริษัท ดําเนินกิจการดวยการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญหา หรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น โดยไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติไว ดังนี ้
 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 
 พนักงานจะตองใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามท่ีบริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อปองกัน

การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
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 การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีไดรับมาหรือท่ีจะนํามาใชภายใน
บริษัท จะตองตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญาของผูอื่น 

 พนักงานจะตองไมนํา หรือมีสวนรวม หรือรับรูในสิ่งท่ีขัดตอกฏหมายอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูอื่นท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวของเขามาใช
ในกิจการของบริษัทฯ  

 
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 บริษัท ดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดม่ันคุณภาพท่ีดีของบริการเปน

สําคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดมาโดยตลอด ภายใตคานิยมในการดําเนินธุรกิจท่ีวา “ถูกตอง 
ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ  
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันเพื่อประกาศเจตนารมณของบริษัทใน
การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และมุงหมายใหทุกคนในองคกร รวมไปถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทไดมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ภายใตนโยบายเดียวกัน  

 นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวมหรือบริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ยึดถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัด   ท้ังนี้ไดทําประกาศเปนลายลักอักษรใหกับพนักงานทุกทานไดรับทราบ 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทฯ จัดทําขอพึงปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

และผูปฏิบัติงานในฝายตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรท้ัง
ภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึนสงผลใหเกิดความเช่ือม่ันกับตลาดทุนและสราง
ความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุน 

 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวา พนักงานทุกคนจะตอง

ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความ
ตองการของสวนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นท่ีรูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายท่ี
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  

 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกอนท่ีจะทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ
ทุกรายการ รวมท้ังกําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ  และเม่ือบริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามท่ีกําหนด
ใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมท้ังเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดง
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รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และขจัดปญหา
ความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

 สถานการณอื่นๆท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  แบงออกเปน  
1. การลงทุนท่ัวไป บริษัทฯ จะไมใหบุคลากรของบริษัทฯ ท่ีเปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจาก

บริษัทคูแขง หรือผูคา/ผูขายท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ต๋ัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการ
พักผอน ท่ีพักรับรอง หรือขอเสนอท่ีใหเปนการสวนตัว ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการ
สรางขอผูกมัดใหกับบริษัทฯ หรือทําใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งาน
บริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ซึ่งจะชวยขยาย
วิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัทฯ  หรือตําแหนงของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมท่ีทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานท่ี

มีประสิทธิผลและเพิ่มความนาเช่ือถือใหกับงบการเงิน  โดยบริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกป  และแตงต้ังใหนางวิมล   แซฟุง  ผูตรวจสอบภายในของบริษัท  ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 
เดือน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงท้ังความเสี่ยงจากปจจัยภายใน
และภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอางอิงขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายใน  

 
(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยมีการจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ 
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการ
เพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศท่ีจําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกับพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได  โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย
เพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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(5)   คาตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับท่ีสามารถจูง

ใจใหสามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน และเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในท่ีประชุมผูถือหุน 

สวนคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ี
ตามหลักเกณฑและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละ
ราย 

(6)   การพัฒนาความรูกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท 

เขารับการฝกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งการฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม 

 
การกํากับดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้ 

1.  ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน 
คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

2. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535  เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย  

3.  บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูล 

 ท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ท้ังนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะ
ทําใหบริษัทฯ หรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะ
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิด
เปนผูบริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ 
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 ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มีความมุงม่ันดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณในการ
บริหารงานอยางมีคุณธรรม ควบคูไปกับการใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมท้ังภายในและภายนอก โดยกําหนด
เปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมแก
ทุกฝาย คํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการใหบริการ การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯ ตระหนักดีวาการท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการใหบริการทดสอบ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ขอกําหนดตามกฎหมาย ท้ังนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัยสาธารณะท้ังในและตางประเทศ จึงเปนหนาท่ี
ของบริษัทฯ ท่ีตองปฏิบัติงานตามขอกําหนดหรือขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด ดังกําหนดไวในคานิยมของบริษัทฯท่ีวา 
“ถูกตอง ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหาร และพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และไดมีการระบุไวเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้ 
 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  และการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
   บริษัทฯ กําหนดใหมีการปฏิบัติตอลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเสมอภาคและเปนธรรม

ต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอทุกฝาย และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยไมเห็นแกประโยชนอื่นท่ีไดมาจากการดําเนินงานท่ีไมถูกตองตามพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจท่ีดีมี
ธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ จึงไดจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 
ซึ่งสามารถสรุปใจความสําคัญในเรื่องนี้ ดังตอไปนี้ 

 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงถือเปนหนาท่ีของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานท่ีตองรูระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายท่ีเกี่ยวของรวมท้ังกฎหมายท่ีจะประกาศใช
ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารงานและการทํางานของตน ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานตองศึกษาและทําความเขาใจในกฎระเบียบท่ีใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ท้ังท่ีมีผลใชบังคับแลวและท่ีจะมีผลใชบังคับในอนาคต โดยกรรมการ  ผูบริหาร และ
พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบ
ขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด อีกท้ังหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอช่ือเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะ
ของคูแขงโดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอตกลง
ท่ีจะไมเปดเผยขอมูลของคูแขง  ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น 

 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานดวยความโปรงใสท่ีสามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหกับผูมีสวนไดเสียท้ังหลายรับทราบและตรวจสอบได ภายใตกฎหมายและกรอบขอบังคับ 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
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ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันมิใหความลับทางการคารั่วไหลไปยัง
คูแขงทางการคา รวมท้ังเคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลท่ีจําเปนเพื่อประเมินบริษัทฯ 
โดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนท่ีถูกตองตาม
ความจริงตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 กรณีท่ีกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานได มีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ไดกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตอง
ไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

 กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูใกลชิดไมพึงรับเงิน ผลประโยชน หรือสิ่งของจากผูเกี่ยวของ
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทําใหเขาใจไดวาผูรับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจเปนพิเศษกับผูให ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ /ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติ ไมใช
อํานาจหนาท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนแกตนเองหรือผูอื่น 

 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองชวยหรือพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
ปกปองเครื่องหมายการคาท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ รวมท้ังตองไมกระทําการใดๆ ท่ี
เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองใหความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติในขอกําหนดการจาง
งาน  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจากการจาง
งาน การปรับเลื่อนตําแหนง  การโอนยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจางงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเขามาทํางาน
ใหม ตลอดจนการเขามีสวนรวมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการเปนตน 

 
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติดานแรงงาน 

   บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม เสมอภาค ผูบริหารใหความสําคัญกับ
พนักงานทุกระดับไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ความกาวหนาทางวิชาชีพของ
พนักงาน ข้ึนอยูกับผลงานความสามารถโดยใชระบบบริหารผลตอบแทนท่ีเปนธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปดกวาง
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยมีชองทางให
พนักงานแสดงความคิดเห็นผานกลองแสดงความคิดเห็นในองคกร มีการจัดสรรคสวัสดิการและกิจกรรมสันทนา
การเปนกิจกรรมหลักทุกป เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน 

  การจางงาน 
  วันและเวลาทํางานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบงไดหลักๆ เปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. งานในสํานักงาน วันทํางานวันจันทร ถึง วันเสาร เวลา  08:00 น. – 17:00 น.  
2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทํางานข้ึนกับการตก

ลงกับลูกคา ภายใตกรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

ท้ังนี้เนื่องจากการใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการทดสอบตรวจสอบในสถานท่ีท่ีลูกคากําหนด 
การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานท้ังขณะกระบวนการผลิตของลูกคายังทํางานและขณะหยุดทํางาน (Shutdown) ดังนั้นจึง
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เปนการยากท่ีจะกําหนดวันและเวลาทํางานท่ีแนนอน จึงตองมีพนักงานท่ีตองปฏิบัติงานตามขอตกลงกับลูกคา โดย
บริษัทฯไดจัดสรรคาตอบแทนตามความเหมาะสมใหกับพนักงาน 

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมท้ังในดานความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความประพฤติ ผานระบบการคัดเลือกท้ังในรูปแบบขอสอบขอเขียน การคํานวณ การทดสอบ
ทางดานภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร และการสัมภาษณ โดยผูท่ีผานคัดเลือกจะตองเปน
พนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 119 วัน เพื่อบงช้ีวาพนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทฯกําหนดไวหรือไม หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ท่ีเหมาะสมและสามารถ
หรือพัฒนาใหปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้นๆตอไปไดหรือไม 

การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไวอยางชัดเจนเพื่อ

เปนแนวทางในการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมมากท่ีสุด โดยกําหนดไวใน Standing Instruction ในแตละเรื่องท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ  บริษัทฯมีนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน
ในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการทํางาน คาตําแหนง คาโทรศัพท คาลวงเวลา คาใบรับรอง เปนตน รวมท้ังยัง
จัดสรรคสวัสดิการดานอื่นๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ กองทุนสวัสดิการเงินกูยืม
เพื่อพนักงาน เงินชวยเหลือพนักงานกรณีสมรส/กําเนิดบุตร/บุคคลใกลชิดเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร ชุดฟอรม
พนักงาน รถรับสง ตรวจสุขภาพประจําป ตรวจสุขภาพกอนเริ่มงาน เปนตน  โดยบริษัทฯไดจัดต้ังคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยฝายนายจาง
และลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเปนสิ่งสําคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู

เปาหมายและเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีนําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุงเนนในการพัฒนา
พนักงานต้ังแตแรกเขาจนกระท่ังเกษียณอายุงาน ดังนี้ 

 จัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังจรรยบรรณ
ธุรกิจ และคานิยมองคกร เปนตน 

 จัดใหมีการฝกอบรมทางดานเทคนิค เชน การปฏิบัติงานทางดานรังสี การทดสอบดวยคลื่นความถี่สูง 
(Ultrasonic Test) การทดสอบดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบดวยสารแทรก
ซึม (Penetrant Test) การทํางานในสถานท่ีอับอากาศ การปองกันอันตรายจากรังสี ฯลฯ เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูทางดานเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 การฝกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางดานการบริหาร เชน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสรางทีมอยาง
มีประสิทธิภาพ (Team Building) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการประชุม 
การตรวจติดตามภายในในระบ ISO ทักษะทางดานคอมพิวเตอร เปนตน 

 จัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องท่ัวไปเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน เทคนิคการขับข่ีรถยนตอยาง
ปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการกูชีวิตเบ้ืองตน สิทธิประโยชนทางดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
การซอมดับเพลิงและการซอมหนีไฟ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การออมและการบริหารการเงิน
เพื่อใชในชีวิตภายหลังเกษียณ เปนตน 
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 สงเสริมใหพนักงานมีแผนการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ โดยในป 2556 ไดมีการปรับปรุง
ระบบการเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description ) เพื่อเปนพื้นฐานของการกําหนดแผนพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพในป 2557 

 มีการจัดทําแผนการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป ซึ่งมีงบประมาณรองรับอยางเพียงพอและเหมาะสม
ตางๆ โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมภายใน และสงบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน
ฝกอบรมภายนอกรวม 29 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกสวนงาน 

 มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝกอบรม ทําใหม่ันใจวาพนักงานไดรับการ
พัฒนาในเรื่องท่ีเขารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกําหนดระยะเวลาการทบทวน
การฝกอบรมเพื่อตอใบรับรองอยางเหมาะสม 

กิจกรรมสงเสริมใหเปนองคกรแหงความสุข 
นอกจากการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานแลว บริษัทยังมุงสงเสริมใหพนักงานมีความรัก ความ

สามัคคี มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี พนักงานมีความสุขในการทํางาน สรางโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึกในการเปนจิตอาสาใหกับพนักงาน  บริษัทสนับสนุน
ใหจัดกิจกรรมสัมพันธประจําปในหลากหลายรูปแบบ โดยใชหลักการสรางความสุข 8 ประการ (Happy 8)  เปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมในดานตางๆ เพื่อสงเสริมพนักงานและองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)  กิจกรรม
ท่ีจัดเปนประจําทุกป ไดแก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคปใหม การแขงขันกีฬาสีประจําป กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ
ในวันสงกรานต กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ และกิจกรรมทําบุญบริษัทประจําป 

นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อใหพนักงานรับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยจัดเปนประจําทุก 6 เดือน โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดเสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อใหบริษัทนํามาปรับปรุงพัฒนาไดเปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันท้ัง 2 ฝาย 

ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

จึงกําหนดใหมีการใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีเปนมาตรฐานสากล มาใชเปนแนวทางในการสราง
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
 บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานและเจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ เปนผูดําเนินการควบคุม ติดตามสถานการณความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึง
การสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญในเรื่องของการสรางความปลอดภัย  การดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานในป 2557 ไดแก 

 การจัดทําแผนการปองกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิดอันตรายบริเวณสถานท่ีตางๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณเครื่องใชตางๆ  

 เผยแพรความรูกฎหมายเละขอบังคับตางๆ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายดานคมนาคม ขอบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 
รวมถึงการแจงขอมูลกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ผานชองทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส และ
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ปายประกาศบริษัท เพื่อใหพนักงานสามารถสืบคนได เปนประโยชนตอพนักงานในการสงเสริม
สรางความปลอดภัยแกตนเอง  

 นอกจากการใหความรูความเขาใจเบ้ืองตนในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก
พนักงานทุกคนแลวยังใหความรูแกพนักงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในดานตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ ท้ังในรูปแบบการฝกอบรม การเผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธและการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภายใน ซึ่งไมเพียงแตชวยใหปลอดภัยในการทํางานแลว ยังชวยใหเกิดความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันดวย เชน เรื่องการขับข่ีอยางปลอดภัย การใชอุปกรณในการ
ทํางานท่ีถูกตอง เปนตน 

 จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยใหมีการประชุมเพื่อวางนโยบายดานความ
ปลอดภัย และติดตามผลเปนประจําทุกเดือน 

สิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันของพนักงาน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในความเปนมนุษยถือเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาผลผลิตและสรางมูลคาอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจ บริษัทฯ จึง
ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมี
การแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผูปวยหรือเปนโรค รวมถึงเคารพ
และยอมรับความแตกตางทางความคิด สังคม สิ่งแวดลอมกฎหมายและวัฒนธรรม 

 
 (3) ความรับผดิชอบตอการใหบริการ 
  บริษัทฯ ใหบริการการทดสอบโดยไมทําลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใตการยึดหลัก
มาตรฐานสากลและขอกําหนดตามกฎหมายอยางเครงครัด มุงสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคาเพื่อให
ไดรับบริการอยางมีคุณภาพและปลอดภัย ผานระบบการสํารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกคาพรอมปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

 
(4) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
  บริษัทฯ สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสามารถทําได เชน ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ใหประหยัดคาไฟฟาและดูแลสิ่งแวดลอม โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสํานักงานใหเปนหลอดประหยัดไฟ จัดใหมี
ถังขยะสําหรับแยกขยะเปนพิษเพื่อเขาสูกระบวนการทําลายอยางถูกวิธี เปนตน  
 
(5) ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม และเอาใจใสในผลกระทบตอชุมชนรอบขาง 
รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ โดยในการดําเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม โดยแตละ
โครงการมีการจัดต้ังคณะทํางานท่ีมาจากหลายๆสวนงาน 
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ในรอบป 2557 ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดสนับสนุนและรวมกิจกรรมทางสังคมดังตอไปนี้ 
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคปฏิทินต้ังโตะ  เพื่อนําไปทําเปนบัตรคําอักษรเบรลล  สื่อการ

สอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและนาํสงแกมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคขยะอิเลคทรอนิกส  เชน  อุปกรณคอมพิวเตอร  
โทรศัพทมือถือ   เครื่องใชอิเลคทรอนิกสอื่น ๆ ท่ีชํารุดเสียหาย  เพือ่นําไปรีไซเคิลและจําหนาย นาํไป
ชวยเหลือคนพิการ  โดยรวบรวมและนําสงแกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

 บริษัทสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะกอนท้ิง เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน  
ดวยการแยกท้ิงขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชไดมาใชใหม แยกประเภทของขยะเพื่อใหสามารถทําลายได
ถูกวิธี  

 การกําจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดลอม  
 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหประหยัดพลังงานมากข้ึน 
 บริษัทรณรงคใหพนักงานรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  ประหยัดพลังงาน  ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน 
 จัดกิจกรรมวันเด็กใหกับชุมชนช่ืนอารมณ ต.หนอกชาก จ.ชลบุรี  
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพใหสวยงาม

เนื่องในโอกาสวนัรักษสิ่งแวดลอม 
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  ทําความสะอาด  กวาดถนน  บริเวณโดยรอบ

ชุมชน  เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ 
 บริจาครถจักรยานใหเปนประโยชนตอชุมชน  โดยมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  จ.

ชลบุรี 
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อสงเคราะหผูปวยโรคเอดสและเด็กกําพรา  

วัดพระบาทน้ําพุ  จ.ลพบุร ี
 ประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อซื้อโตะ  เกาอี้และอุปกรณการเรียน  ใหกับ

โรงเรียนกองมองทะ  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุร ี
 บริษัทจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และเด็กกําพรา  ณ  ศูนยคามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร  ระยอง 
 บริษัทเปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสมาฝกงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ นําไปตอ

ยอดในการประกอบอาชีพตอไป 
 บริษัทไดจัดสรรบุคลากรผูมีประสบการณทางดานเทคนิคไปเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหกับ

คณะอาจารยวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
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 รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิ่งควาย  จ.ชลบุรี  ประจําป  2557  เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีสือทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ําใจ  กับกาชาดจงัหวัดชลบุรี 
 รวมกิจกรรมกับชุมชนบานพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  สืบสานประเพณีวันสงกรานต 
 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนเหลาจิตรกรทุพพลภาพท่ีวาดภาพดวยปากหรือเทา  โดยการนํา

ผลงานดานศิลปมาผลิตเปน  บัตรอวยพร , ปฎิทินต้ังโตะ  และท่ีค่ันหนังสือฯลฯ  
 บริจาคเงินสนับสนุน ชมรมผูตรวจสอบวัสดุ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตรวจสอบวัสดุและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

(6) การไมหยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองคกรที่ย่ังยืน  
   การยึดม่ันในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม นับเปนหัวใจหลักประการหนึ่งของ

คานิยมและวัฒนธรรมองคกรและเปนมากกวาการทําสาธารณประโยชนเปนครั้งคราว หากแตเปนสิ่งท่ีตองทําอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อใหม่ันใจวาผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
ไดรับประโยชนรวมกันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหลูกคาและกลุมพันธมิตรของบริษัทฯกาวหนาเติบโตไป
พรอมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสรางชุมชนและสังคมท่ีดีและยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงใหความสําคัญในการสงเสริม
นวัตกรรมใหเกิดข้ึนท่ัวท้ังองคกร เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคกร กระตุน
และสรางโอกาสใหพนักงานนําเสนอความคิดสรางสรรคท่ีจะสงผลท้ังในเชิงมูลคาและคุณคาท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม  โดยบริษัทฯไดจัดใหมีการอบรมใหความรูในทุกๆดานอยางตอเนื่อง สรางเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผานโครงการ “ผูบริหารพบพนักงาน” อยางสมํ่าเสมอ 



 

รายงานประจําป 2557 / 39 
 

 
 
1  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชน ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ท้ัง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการ
ประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ท้ัง 5 
สวน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการท่ีผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไม
มีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญท่ีทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได
ภายในระยะเวลาอันควร 

ท้ังนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในสําหรับป 2557 ซึ่งผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตท่ีมีสาระสําคัญ 

 

2 นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูในปจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย 
และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ และความเหมาะสมและเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผูตรวจสอบภายใน
ไดเขาตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ใหขอสังเกตและขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  ผูบริหารใหความสําคัญและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในแลวเสร็จภายในระยะไม
เกิน 2 เดือนหลังจากไดรับคําแนะนํา   
 

การควบคุมภายใน 
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รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในป 2557 มีดังนี ้

(1) รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ

มีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางมณฑา  
ไชยะบาล 

คูสมรสของกรรมการและผู
ถือหุนบริษัท ไดแก 
คุณสมชาญ  
ลัพธิกุลธรรม 

บริษัทเชาอาคารพาณิชย 4 ช้ัน 
เลขท่ี 50 ซอยพัฒนาการ 57 
โดยเชาเฉพาะช้ัน 3 พื้นท่ีใช
สอย 93.75 ตารางเมตร เพื่อ
ใชเปนท่ีทํางานของสํานักงาน
ท่ีกรุงเทพฯ ต้ังแต มิถุนายน 
2551 ในอัตราคาเชาเดือนละ 
8,500 บาทตอเดือน มียอดคา
เชารวม 
ป 2557 : 0.000 ลานบาท 
ป 2556 : 0.008 ลานบาท 
 
ซื้อท่ีดินพรอมอาคาร
สํานักงาน 
ป 2557 : 0.00 ลานบาท 
ป 2556 : 7.50 ลานบาท 
 

รายการดังกลาวเปนการเชา
พื้นท่ีสํานักงานเพื่อความ
สะดวกในการติดตอธุรกิจ
ในกรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ ซื้อท่ีดินพรอม
อาคารสํานักงานในราคา 
7.50 ลานบาท ซึ่งสูงกวา
ราคาประเมินจํานวน 1.50 
ลานบาท เนื่องจากเปน
คาใชจายท่ีประหยัดไดใน
การท่ีไมตองขนยาย
สํานักงานและปรับปรุง
สํานักงานใหม 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสม และเปนราคา
ยุติธรรมท่ีประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความ
จําเปนและเหมาะสม 

นายสุเมธ   
เตชาชัยนิ
รันดร 

กรรมการและผูถือหุน
บริษัท 

นายสุเมธทําสัญญาคํ้าประกัน
การเชาซื้อรถยนตใหกับ
บริษัทฯ 
ป 2557 : 3.24 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบาท 

นายสุเมธทําการคํ้าประกัน
ในนามสวนตัวใหกับบริษัท
ฯ โดยมิไดรับคาตอบแทน
แตอยางใด  

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการคํ้า
ประกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําให
บริษัทฯ ไดประโยชน
เนื่องจากผูคํ้าประกันมิได
คิดคาตอบแทนในการคํ้า
ประกันแตอยางใด 

 
 

รายการระหวางกัน 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คิวแอลที 
อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด 

เปนบริษัทยอยโดยบริษัท
ถือหุนรอยละ99.99 และมี
กรรมการและผูบริหารบาง
ทานรวมกับบริษัท ไดแก 
1.คุณสรรพัชญ รัตคาม 
2.คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร 
3.คุณสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 

รายการรับ 
คาจางงาน, คาเชาอาคาร
และเฟอรนิเจอร, ขาย
ทรัพยสิน, คาจางบริหาร
จัดการ, เครื่องแบบ
พนักงาน 
ป 2557 : 1.12 ลานบาท 
ป 2556 : 0.17 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
รายการจาย 
คาจางงาน, Consumable, 
ซื้อทรัพยสิน 
ป 2557 : 26.38 ลานบาท 
ป 2556 :   8.13 ลานบาท 
 

คาจางงานเปนรายการจาง
งานโดยมูลคาการจางงาน
เปราคาท่ีเทียบเทาการจาง
ของบริษัทอื่นๆ 
 
คาเชาอาคารและ
เฟอรนิเจอรเปนคาเชาท่ีมี
ราคาเทียบเทากับราคาตลาด 
 
คาจางบริหารจัดการเปน
คาจางดําเนินงานปกติและ
เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของ 
บริษัทฯ 
 
การซื้อ/ขายทรัพยสินเปน
การซื้อ/ขายในมูลคา
คงเหลือสุทธิ 
 
การซื้อ Consumable เปน
ราคาท่ีเทียบเทากับราคา
ตลาดท่ัวไป 

กรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวเปน
รายการระหวางบริษัทฯ 
กับบริษัทยอยท่ีถือหุน
โดยบริษัทฯรอยละ 99.99 
และรายการดังกลาว
เปนไปตามแนวทาง
การคาปกติ และเปน
ประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัท  
ควอลลีเทค 
เมียนมาร จํากัด 

บริษัทถือหุนรอยละ 50.99 
และกรรมการและผูบริหาร
ถือหุนรวมกัน 

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

คาจางงานเปนรายการจาง
งาน โดยมูลคาการจางงาน
เปนราคาท่ีเทียบเทาการจาง
งานของบริษัทอื่นๆ 
 
คาจางบริหารจัดการเปน
คาจางดําเนินงานปกติและ
เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวเปน
รายการทางการคาอันเปน
ธุรกิจปกติท่ัวไป 
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(2) รายการระหวางกันของ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร จํากัด 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

Parami Energy 
Service Co., 
Ltd. 

กรรมการและผูถือหุน
ของ Parami เปนผูถือหุน
ในบริษัท ควอลลีเทค 
เมียนมาร จํากัด โดยถือ
หุนรอยละ 49.01% 

 การขายสินคาเปนราคา
ขายท่ีเทียบเทากับราคา
ตลาดท่ีทําการขายใหกับ
ลูกคารายอื่น 
 
คาจางงานราคาท่ีเทียบเทา
การจางงานของบริษัท
อื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยราคาท่ีทําสัญญารวมกัน
มีความสมเหตุสมผล 
 
 
 

 
 
 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  รายการจาย 
คาจางงาน, คาเดินทาง, คาท่ี
พัก 
ป 2557 : 0.31 ลานบาท 
ป 2556 : 0.48 ลานบาท 
 
เงินกูยืมระยะสั้น 
ป 2557 : 1.00 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบา 

คาเดินทาง, คาท่ีพัก เปน
การสํารองจายคาใชจายให
บริษัทยอยกอน แลวจึงทํา
การจายคืนใหบริษัทฯ ใน
ภายหลัง 
 
การใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทยอยเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิจโดยคิดอัตราดอกเบ้ีย
ระหวางกันตามอัตรา
ดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือ
ประเภทเงินกูแบบมี
ระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนรายการปกติ
กับบริษัทยอย ไมไดทําให
บริษัทฯ เสียผลประโยชน
แตอยางใดมีความ
สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะและมูลคาของ
รายการ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงินกูยืมระยะสั้น 
ป 2557 : 0.50 ลานบาท 
ป 2556 : 0.00 ลานบาท 

คาเชาสถานท่ีปฏิบัติงาน
เปนสิ่งจําเปนเพื่อใชเปน
สถานท่ีปฏิบัติงานและ
สถานท่ีเก็บเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ท่ีตอง
ดําเนินงานในประเทศ
พมา  
 
คาเดินทาง, คาท่ีพัก เปน
การสํารองจายคาใชจาย
กอน แลวจึงทําการจายคืน
ใหภายหลัง 
 
การขอความชวยเหลือ
ทางการเงินจาก Parami 
เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจโดยคิด
อัตราดอกเบ้ียระหวางกัน
ตามอัตราดอกเบ้ียเงินให
สินเช่ือประเภทเงินกูแบบ
มีระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนรายการปกติกับ
บริษัทยอย ไมไดทําให
บริษัทฯ เสียผลประโยชน
แตอยางใด 

 
12.1  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในการเขาทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  จะตองมีการนําเสนอเรื่องใหกับ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ  
และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนรวมถึงผูท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ  โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิ์เขา
มามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

สําหรับรายการระหวางกันท่ีเปนกรณีการคาปกติ  เชน  การซื้อสินคา การจําหนายสินคา  เปนตน  บริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะกําหนดเง่ือนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก  โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอ 
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รายการดังกลาวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด  รวมถึงเง่ือนไขและความ
จําเปนท่ีกระทบตอการประกอบธุรกิจ  เชน  ระยะเวลาการจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน  ท้ังนี้เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 
 
12.2  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ในการทํารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  เง่ือนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยท่ัวไป  โดย
อางอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ  กรรมการอิสระเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน  รวมท้ังความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย  หากมีรายการใด
ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ  ประกาศ  และ/หรือ
ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดย
บริษัทอาจใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพื่อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี  ท้ังนี้  กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกัน
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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                                                    ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 
 หนวย : พันบาท 

ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
  รายไดรวม 405,973.16 100.00 401,134.07 100.00 505,419.79 100.00 
รายไดจากการใหบริการ 401,936.27 99.01 397,005.27 98.97 500,892.64 99.10 
ตนทุนการใหบริการ 259,964.00 64.03 265,312.92 66.14 336,954.61 66.67 
  กําไรข้ันตน 141,972.27 35.32* 131,692.35 33.17* 163,938.03 32.73* 
รายไดอื่น 4,036.89 0.99 4,128.80 1.03 4,527.15 0.90 
  กําไรกอนคาใชจาย 146,009.16 35.97 135,821.15 33.86 168,465.18 33.33 
คาใชจายในการบริหาร 28,644.42 7.06 30,256.51 7.54 31,541.45 6.24 
คาตอบแทนกรรมการ 2,247.40 0.55 2,272.75 0.57 2,613.00 0.52 
คาตอบแทนผูบริหาร 16,541.74 4.07 17,146.99 4.27 25,396.53 5.02 
  รวมคาใชจายในการบริหาร 47,433.56 11.68 49,676.25 12.38 59,550.98 11.78 
  กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  98,575.56 24.28 86,144.90 21.48 108,914.20 21.55 
ตนทุนทางการเงิน 319.80 0.08 438.43 0.11 394.00 0.08 
  กําไรกอนภาษีเงินได  98,255.76 24.20 85,706.47 21.37 108,520.20 21.47 
ภาษีเงินได 3,561.11 0.88 2,559.65 0.64 3,463.36 0.69 
  กําไรสุทธิ 94,694.65 23.33 83,146.82 20.73 105,056.84 20.79 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.99  0.87  1.08  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท) 0.98  0.86  1.08  
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 3.27  3.51  3.91  
มูลคาท่ีตราไว (บาท) 1.00  1.00  1.00  

หมายเหตุ: * อัตรารอยละของกําไรข้ันตน คํานวณจากมูลคากําไรข้ันตน หารดวยรายไดจากการใหบริการ 
 
 
 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
สําหรับปส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนวย : พันบาท 

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย             
สินทรัพยหมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 21,987.98 5.53 38,744.38 9.00 28,027.96 5.56 
เงินลงทุนช่ัวคราว 104,035.99 26.15 75,180.96 17.46 87,815.67 17.42 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 83,011.94 20.86 66,048.17 15.34 118,019.54 23.42 
มูลคางานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บเงิน 63,146.77 15.87 91,819.56 21.32 78,072.15 15.49 
สินคาคงเหลือ 5,150.75 1.29 9,048.48 2.10 9,210.31 1.83 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 277,333.43 69.70 280,841.55 65.22 321,145.63 63.72 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน 9,500.00 2.39 13,958.08 3.24 19,203.65 3.81 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 106,733.53 26.82 130,295.54 30.26 156,131.16 30.98 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย 4,057.87 1.02 4,548.81 1.06 6,614.37 1.31 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 290.42 0.07 934.53 0.22 882.26 0.18 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 120,581.82 30.30 149,736.96 34.78 182,831.44 36.28 
รวมสินทรัพย 397,915.25 100.00 430,578.51 100.00 503,977.07 100.00 
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                                                                         งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)  

สําหรับปส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 
 หนวย : พันบาท 

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

หนี้สิน             
หนี้สินหมุนเวียน         
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 42,461.57 10.67 51,527.28 11.97 64,023.77 12.70 
สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 
1 ป 2,379.77 0.60 3,289.37 0.76 3,731.71 0.74 

เงินกูยืมระยะสั้น 
                   
-    

            
-    

                   
-    

            
-    500.00 0.10 

ภาษีเงินไดคางจาย 324.91 0.08 506.29 0.12 697.20 0.14 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,166.25 11.35 55,322.94 12.85 68,952.68 13.68 
หนี้สินไมหมุนเวียน       
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธ ิ 4,558.16 1.15 4,698.36 1.09 4,258.38 0.84 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 8,888.17 2.23 10,089.27 2.34 12,793.31 2.54 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,446.33 3.38 14,787.63 3.43 17,051.69 3.38 
รวมหนี้สิน 58,612.58 14.73 70,110.57 16.28 86,004.37 17.07 

สวนของผูถือหุน       
ทุนจดทะเบียน 99,000.00 24.88 99,000.00 22.99 99,000.00 19.64 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 95,089.54 23.90 96,577.28 22.43 98,127.39 19.47 
สวนเกินมูลคาหุน 59,344.27 14.91 67,852.86 15.76 76,718.06 15.22 
สํารองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 699.47 0.18 501.90 0.12 671.64 0.13 
สํารองตามกฎหมาย 10,000.00 2.51 10,000.00 2.32 10,000.00 1.98 
กําไรสะสม 172,153.36 43.26 183,878.01 42.70 230,639.45 45.76 
รวมสวนของบริษัทใหญ 337,286.63 84.76 358,810.05 83.33 416,156.54 82.57 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2,016.04 0.51 1,657.89 0.39 1,816.16 0.36 
รวมสวนของผูถือหุน 339,302.67 85.27 360,467.94 83.72 417,972.70 82.93 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 397,915.25 100.00 430,578.51 100.00 503,977.07 100.00 
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

     หนวย: บาท 
รายการ 2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรกอนภาษีเงินได 98,255,763.83  85,706,464.66  108,520,204.89  
  รายการปรับปรุง    
   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน - (918,460.49) (384,218.44) 
   หนี้สงสัยจะสูญ 9,361.56  761,091.34  369,313.50  
   มูลคางานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บเงิน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (3,330,648.27) (28,672,789.97) 13,747,406.09  
   คาเสื่อมราคา 19,582,568.23  18,485,956.56  27,230,993.70  
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 63,884.51  458,089.26  19,359.22  
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 5,708.52  18,136.04  - 
  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยกลับรายการ - - (10,323.32) 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย ตัดจําหนาย 60,207.82  39,618.44  - 
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึน 33,507.67  - - 
   ผลประโยชนพนักงาน 3,283,754.00  2,489,935.00  4,422,499.02  
   คาใชจายดอกเบ้ียจาย 319,809.31  428,710.82  393,999.54  
  118,283,917.18  78,796,751.66  154,309,234.20   

   การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (12,573,295.78) 16,202,683.25  (52,340,683.14) 
   สินคาคงเหลือ 768,256.87  (3,897,732.72) (161,828.78) 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 618,919.10  (662,243.04) 62,591.32  
   การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)       
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (1,012,233.23) 6,004,155.08  15,869,874.82  
  เงินสดรับจากการดําเนินงาน 106,085,564.14  96,443,614.23  117,739,188.42  
  เงินสดจายดอกเบ้ียจาย (319,809.31) (428,710.82) (393,999.54) 
  เงินสดรับ(จาย)ภาษเีงินได (3,294,740.22) (2,908,825.95) (5,338,018.49) 
เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงาน 102,471,014.61  93,106,077.46  112,007,170.39  
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 

     หนวย: บาท 
รายการ 2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
   เงินลงทุนช่ัวคราว(เพิ่มข้ึน) ลดลง (7,561,310.97) 29,773,491.70  (12,250,483.84) 
   เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกันเพิ่มข้ึน (6,500,000.00) (4,458,077.02) (5,245,574.47) 
   เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,019,312.62  1,394,127.55  1,235,123.74  
   เงินสดจายซื้อสนิทรัพยถาวร (39,311,816.71) (36,474,133.67) (53,737,484.36) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (52,353,815.06) (9,764,591.44) (69,998,418.93)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน - - 500,000.00  
   หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง (2,592,684.38) (3,314,692.98) (3,954,639.95) 
   เงินสดจายปนผล (45,899,927.00) (71,780,388.75) (58,137,291.00) 
   เงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 3,374,228.00  8,509,930.00  8,866,600.60  
   เงินสดรับจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 735,225.00  75.00  150.00  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (44,383,158.38) (66,585,076.73) (52,725,180.35) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 5,734,041.17  16,756,409.29  (10,716,428.89) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 16,253,934.59  21,987,975.76  38,744,385.05  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,987,975.76  38,744,385.05  28,027,956.16  
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ผลการดําเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ป 2557 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายไดรวม 505.42 ลานบาท เพิ่มข้ึน
จํานวน 104.29 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 26.00 เปนผลมาจากรายไดจากการทดสอบโดยไมทําลายและรายไดจาก
การตรวจสอบและรับรองมีจํานวนเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกําไรในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญมีจํานวน 104.90 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจํานวน 21.39 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 25.62 เม่ือเทียบกับป 2556 
 
รายได 

บริษัท มีรายไดรวมจํานวน 505.42 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 จํานวน 104.29 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 
26.00 เม่ือเทียบกับป 2556 ท่ีมีรายไดรวม 401.13 ลานบาท เปนผลมาจากรายไดจากการทดสอบโดยไมทําลายและรายได
จากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มข้ึน  

ป 2557 ป 2556 % 
โครงสรางรายได ลานบาท % ลานบาท % เปล่ียนแปลง 

การทดสอบโดยไมทําลาย 
 

275.71 
 

54.55% 
 

215.43 
 

53.71% 
 

27.98% 
การตรวจสอบและรับรอง 

 
225.18 

 
44.55% 

 
181.57 

 
45.26% 

 
24.02% 

รายไดอื่นๆ 
 

4.53 
 

0.90% 
 

4.13 
 

1.03% 
 

9.69% 
รวมรายได   505.42   100.00%   401.13   100.00%   26.00% 

 
ตนทุนการใหบริการ 
 ป 2557 บริษัท มีตนทุนจากการใหบริการจํานวน 336.95 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 71.64 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 27.00 เม่ือเทียบกับป 2556 ตนทุนการใหบริการสวนใหญมาจากบุคลากร เชน มีการปรับโครงสรางคาจาง สวัสดิการ
ตางๆ ตลอดจนสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรเดิมและรับพนักงานใหม
ท่ีมีคุณภาพและสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมท้ังมีการจางผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพิ่มข้ึน 
 สัดสวนตนทุนการใหบริการในป 2557 คิดเปนรอยละ 67.27 ของรายไดจากการใหบริการ ทําใหมีอัตรากําไร
ข้ันตนรอยละ 32.73 ลดลงจากป 2556 ท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 33.17 การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนมาจากตนทุน
จากการใหบริการท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับป 2556 
 
คาใชจายในการบริหาร 
 คาใชจายในการบริหารในป 2557 มีจํานวน  59.55 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 9.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
19.88 เม่ือเทียบกับป 2556 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มมากข้ึนในเรื่อง คาจาง สวัสดิการ และ
การสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝายสนับสนุน  

คําอธิบายและการวิเคราะห 
ฐานะการเงินและผลการ
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 บริษัท มีกําไรสุทธิท่ีเปนของบริษัทใหญ จํานวน 104.90 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 21.39 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 25.62 เม่ือเทียบกับป 2556 
 
 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 
 

งบการเงินรวม ป 2557 ป 2556 
อัตรากําไรข้ันตน 

 
32.73% 

 
33.17% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
 

21.74% 
 

21.70% 
อัตรากําไรสุทธิ 

 
20.94% 

 
20.94% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน   26.95%   23.76% 
 
ฐานะทางการเงิน 
 

  
ป 2557 ป 2556 % 

งบการเงินรวม 
 

ลานบาท % ลานบาท % เปล่ียนแปลง 
สินทรัพย 

 
503.98 

 
100.00% 

 
430.58 

 
100.00% 

 
17.05% 

หนี้สิน 
 

86.00 
 

17.06% 
 

70.11 
 

16.28% 
 

22.66% 
สวนของผูถือหุน   417.98   82.94%   360.47   83.72%   15.95% 

 
สินทรัพย 

บริษัท มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 503.98 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 
จํานวน 321.15 ลานบาทและสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 182.83 ลานบาท สินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจํานวน 73.40 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 17.05 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556 ท่ีมีสินทรัพยรวม 430.58 ลานบาท สินทรัพยท่ีเปลี่ยนแปลง
หลักมาจาก บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการใหบริการเพิ่มมากข้ึน และท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนเนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ อีกท้ังเปนการลงทุนเพื่อให
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อยางตอเนื่อง 
 
ลูกหนี้การคา 
 ในป 2557 บริษัท มีลูกหนี้การคาจํานวน 118.02 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 
71 วัน และในป 2556 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 81 วัน บริษัทมีนโยบายการใหเทอมการจายชําระแกลูกคาข้ันตํ่า 30 วัน 
ซึ่งบริษัทจะทําการพิจารณาเทอมการจายชําระจากผลประกอบการท่ีผานมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชําระเงินใน
อดีต สําหรับนโยบายการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาจากยอดคางชําระของลูกหนี้ท่ีมีอายุการชําระหนี้
เกิน 90 วัน และไมมีการเคลื่อนไหว โดยใชอัตราการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงคาง ดังนี้ คางชําระ 91-180 
วัน  ต้ังคาเผื่อฯ 10% คางชําระ 181-270 วัน  ต้ังคาเผื่อฯ 30% คางชําระ 270-365 วัน ต้ังคาเผื่อฯ 50% และคางชําระเกิน 
365 ต้ังคาเผื่อฯ 100% จากยอดคงคาง โดยป 2557 มียอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึนจํานวน 0.37 ลาน
บาท จากป 2556 ท่ีมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึนจํานวน 0.76 ลานบาท 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ในป 2557 จํานวน 156.13 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 จํานวน 25.84 ลานบาท 
สาเหตุหลักเนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ อีกท้ังเปนการลงทุนเพื่อใหบริษัท ไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อยางตอเนื่อง 
 
หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีหนี้สินรวมจํานวน 86.00 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2556 จํานวน 15.89 
ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 22.67 โดยเปนการเพิ่มข้ึนของหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 13.63 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
24.64 และเปนการเพิ่มข้ึนของหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 2.26 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 15.28 สาเหตุหลักมาจาก
ในชวง ไตรมาสท่ี 4 มีการสั่งซื้อสินคาและการจางงาน ซึ่งยังไมครบกําหนดชําระ จึงทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มข้ึน  
 
สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 417.97 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2556 
จํานวน 57.50 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 15.95 โดยบริษัท มีกําไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน 46.76 ลานบาท จากผลประกอบการ
ของบริษัท ประจําป 2557 จํานวน 230.64 ลานบาท อีกท้ังบริษัท มีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึน 8.87 ลานบาท จาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและ/หรือพนักงานบริษัท 

ในป 2557 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.22 เทา เพิ่มข้ึนจากป 2556 ท่ีมีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.20 เทา เนื่องจากมีสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนจํานวน 57.50 ลานบาทจากกําไรสะสม
ของป ในขณะท่ีมีภาระหนี้สินเพิ่มข้ึน 15.89 ลานบาท 
 
สภาพคลอง 
  

กระแสเงินสด 
 

ป 2557 ป 2556 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 

 
112.01 

 
93.11 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 
 

(70.00) 
 

(9.76) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

 
(52.73) 

 
(66.59) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 
 

(10.72) 
 

16.76 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 

 
28.03 

 
38.74 

 
 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 112.01 ลานบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานกอน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 108.52 ลานบาท สินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน
เปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึนจํานวน 52.34 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน 0.16 
ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลงจํานวน 15.87 ลานบาท มูลคางานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บเงินลดลงจํานวน 
13.75 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มข้ึนจํานวน 27.23 ลานบาท จายผลประโยชนพนักงาน 4.42 ลานบาท และจายภาษีเงิน
ไดจํานวน 5.34 ลานบาท 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 70.00 ลานบาท เปนเงินจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร และเงินลงทุน
ช่ัวคราว 
 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 52.73 ลานบาท เกิดจากการจายหนี้สินตามสัญญาเชาทาง
การเงิน จํานวน 3.95 ลานบาท จายเงินปนผลจํานวน 58.14 ลานบาท  
 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 28.03 ลานบาท ลดลง
จํานวน 10.71 ลานบาท เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556 
 
อัตราสวนสภาพคลอง 
 

  
ป 2557 ป 2556 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 
 

4.52 
 

4.91 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (เทา) 

 
5.18 

 
4.53 

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 
 

71 
 

81 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 

 
8.11 

 
9.99 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย  (วัน)   45   37 
 
 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองในป 2557 เทากับ 4.52 เทา ลดลง 0.39 เทาจากป 2556 เนื่องจากมีสินทรัพย
หมุนเวียนลดลงจากรายงานเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง ในขณะท่ีหนี้สินหมุนเวียนมีจํานวนเพิ่มข้ึน  

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2557 เทากับ 71 วัน ลดลง 10 วันจากป 2556 เนื่องจากบริษัทมีการ
ใหบริการเพิ่มข้ึนและรับชําระหนี้ตรงตามรอบการชําระ และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2557 เทากับ 45 วัน เพิ่มข้ึน 8 
วันจากป 2556 เนื่องจากการสั่งซื้อสวนใหญเปนการสั่งซื้อสินคาและวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใชในงาน ซึ่งมีระยะเวลาการจาย
ชําระหนี้ท่ีคอนขางนาน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถือหุนบริษทั  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือให
สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชเีกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนาํเสนองบการเงนิโดยถูกตองตามท่ีควรของกจิการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
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- 2 - 
ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค 
จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
      บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
 
 

(นางสาวสมจินตนา   พลหิรญัรัตน) 
ผูสอบบัญชรีับอนญุาตเลขทะเบียน 5599 
 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษทั  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท  ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ซึ่งไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชท่ีีเหมาะสมและถอื
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานท่ีสมเหตุผลในการจัดทํางบ
การเงิน รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
รายงานของผูสอบบัญชีเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 
 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตองครบถวน
ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการใน
รายการท่ีผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ  
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท 
สามารถใหความเชื่อม่ันไดวางบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับป
สิ้นสุดท่ี 31 ธันวาคม 2557 นั้น แสดงฐานะการงเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี (บริษัท) ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีตามท่ีไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 
 
 
 
 
 
  
                                                                              
 
                                 (นายนที บุญพราหมณ)                        (นายสรรพัชญ  รัตคาม) 
                                                                            ประธานกรรมการบริษัท                            กรรมการผูจัดการ                                                                     
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