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  2556 2557 2558 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)       
     รายได้จากการให้บริการ 397.00 500.89 510.02 
     ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 315.43 396.89 407.98 
     ก าไรข้ันต้น 131.69 163.94 176.26 
     ก าไรสุทธิ 83.51 104.90 103.75 
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)    
     สินทรัพย์รวม 430.58 503.98 536.53 
     หนี้สินรวม 70.11 86.00 88.26 
     ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 358.81 416.16 447.74 
อัตราส่วนทางการเงิน    
     อัตราก าไรข้ันต้น (%) 33.17 32.73 34.56 
     อัตราก าไรสุทธิ (%) 20.82 20.76 20.05 
     อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.99 27.07 24.02 
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 20.80 23.31 21.23 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.21 0.20 
ผลการด าเนินงานต่อหุ้น    
     ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)* 0.87 1.08 1.05 
     ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาท)** 0.86 1.08 1.05 
     มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.72 4.24 4.54 

          * จ้ำนวนหุ้นค้ำนวณตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก    

          ** ค้ำนวณจำกทุนช้ำระแลว้    
 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน 
 
ส้ำหรับปี 2558 อำจกล่ำวได้ว่ำบริษัทฯ ประสบควำมส้ำเร็จไม่มำกนัก เนื่องจำกต้องด้ำเนินงำนในสภำวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวทั งภำยในและภำยนอกประเทศ ประกอบกับรำคำน ้ำมันที่ตกลงอย่ำงมำก ท้ำให้งำนบริกำรในภำคอุตสำหกรรม
ส้ำรวจและขุดเจำะน ้ำมันและก๊ำซ มีควำมผันผวนทั งปริมำณงำนและค่ำบริกำรที่ลดลงมำก  แต่ด้วยควำมมุ่งม่ันในกำร
ด้ำเนินงำน ท้ำให้ในปี 2558 บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีรำยได้รวม เป็นจ้ำนวน  517.43 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ นเล็กน้อย และมีก้ำไรสุทธิรวม 103.75 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ผ่ำนมำ  แต่อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใต้กำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  อีกทั งยังมุ่งเน้นให้บริกำรด้วย
ควำมถูกต้อง (Reliability) ปลอดภัย (Safety) และคุณภำพ (Quality) เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจในกระบวนกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทฯ   

   
ส้ำหรับปี 2559 บริษัทฯคำดกำรณ์ว่ำผลกระทบจำกรำคำน ้ำมันที่ต้่ำและท้ำให้ปริมำณงำนและค่ำบริกำรลดลงจะ

ยังคงส่งผลต่อเนื่อง กำรแข่งขันก็จะรุนแรงและมำกยิ่งขึ น บริษัทฯจึงจ้ำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์หลำยอย่ำงในกำรรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมไว้ให้เหนียวแน่น ปรับเปลี่ยนบริกำรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ยังคงมีควำมต้องกำรบริกำรกำร
ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง ลงทุนในกำรพัฒนำบริกำรใหม่มำเสริม รวมถึงกำรขยำยบริกำรของบริษัทฯเข้ำสู่ตลำดในประเทศ
ข้ำงเคียงที่มีศักยภำพ และที่ส้ำคัญคือจะมุ่งม่ันในกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล
เพิ่มขึ นและรักษำบุคลำกรไว้เพื่อรองรับภำวะกำรฟื้นตัวของอุตสำหกรรมต่อไป 
 

คณะกรรมกำร บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พันธมิตร
ทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมำ  และขอขอบคุณพนักงำน
ทุกท่ำนที่มุ่งม่ันและร่วมแรงร่วมใจน้ำพำบริษัทฯให้ประสบควำมส้ำเร็จ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ขอยืนยันว่ำจะด้ำเนินธุรกิจ
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
  
                                                                            
 
                                 (นำยนที บุญพรำหมณ์)                        (นำยสรรพัชญ์  รัตคำม) 
                                                                            ประธำนกรรมกำรบริษัท                            กรรมกำรผู้จัดกำร                                                                    

วิสัยทัศน์ 
สารจากคณะกรรมการบรษิัท 
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เรียน   ท่ำนผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน)  ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำร
อิสระ จ้ำนวน 3 ท่ำน  ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก้ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีรำยช่ือดังนี  

1. นำยสมยศ  เจียมจิรังกร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสมชำย จองศิริเลิศ กรรมกำรตรวจสอบ   

 
ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวม 4 ครั ง เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยหำรือร่วมกับ ผู้บริหำร       

ผู้ตรวจสอบภำยใน   และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง  และสรุปสำระส้ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปี 2558 ดังนี  
1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลประกอบกำรของบริษัทฯ  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบ
กำรเงินประจ้ำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี  ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ม่ันใจว่ำงบกำรเงินมีควำมถูกต้อง และรำยงำน
ทำงกำรเงินได้จัดท้ำขึ นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ  ครบถ้วน  และ เช่ือถือได้  
และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ  งบกำรเงินของบริษัทฯ ได้จัดท้ำขึ นและมีควำมถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส้ำคัญตำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย  มีควำมเช่ือถือได้  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ   

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน  มีกำรเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุง

ระบบควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและคล่องตัวมำกขึ น  ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจ  และกำร
บริหำรงำนในยุคที่มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและไร้ขีดจ้ำกัดในเรื่องกำรสื่อสำร  และด้ำนกำรก้ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยใน  
ได้สอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ้ำปี กำรปฏิบัติงำน และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในของ
บริษัทฯ  มีควำมเหมำะสมเพียงพอ  ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง  และเกิดประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร  

3. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฏหมาย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล พบว่ำ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณและบรรษัทภิบำลที่ดี  และบริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันที่จะด้ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
หลักบรรษัทภิบำล  มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  และได้จัดท้ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ันเป็น
ลำยลักษณ์อักษร  ตลอดจนได้ท้ำกำรประเมินตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันตำม
ข้อก้ำหนดของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ ว่ำเป็นไปตำมไปตำมกฎหมำย  ข้อก้ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตำมกฎ  ระเบียบ  ข้อก้ำหนด  ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส้ำคัญ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั งรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

หรือรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เพื่อให้ม่ันใจว่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติ  พร้อมทั งเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส  และไม่มีรำยกำรที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส้ำคัญ 

5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  และควำมคืบหน้ำของกำร

บริหำรควำมเสี่ยงในกำรด้ำเนินกำร  เพื่อลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง  ตลอดจนสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ  รวมทั งควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมควำมเสี่ยงซึ่งบริษัทฯได้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึง
ควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยงที่มี  และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ  บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเพียงพอ  เพื่อให้ผลกระทบ
จำกควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ นอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

6. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ  โดยผู้สอบบัญชีมีควำม

อิสระ  มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่
คณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้ำหนดไว้  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นให้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั ง  
นำงวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3104  และหรือ  นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์  ผู้สอบบัญชี          
รับอนุญำตเลขที่ 2982  และหรือ  นำงสำวสุภำภรณ์  ม่ังจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8125  แห่ง  บริษัท สอบบัญชี   
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้ำปี 2559   โดยมีค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบัญชี     
ไม่เกินปีละ 940,000 บำท   

                     
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 
 
 

นำยสมยศ เจียมจิรังกร 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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นายนที บญุพราหมณ์ 

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 

นางมณีรัสม์ิ รัตคาม 

 กรรมการ/เลขานุการบริษัท 

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 

นายสมยศ เจียมจิรังกร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อิสระ 

นายทินกร สีดาสมบูรณ์ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
นายสมชาย จองศิริเลิศ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายสรรพัชญ์ รัตคาม 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

นายสมชาญ ลัพธิกลุธรรม  
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท 
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• ข้อมูลทั่วไป • 
สถานที่ต้ังบริษัท และ สาขา 

ช่ือบริษัท บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด  (มหำชน) 

ทุนจดทะเบียน 99 ล้ำนบำท ทุนช้ำระแล้ว  98.57 ล้ำนบำท 
ประเภทธุรกิจ ให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท้ำลำย (Non-Destructive Testing) และ  

กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection & Certification)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107550000220 
เว็บไซด์ www.qualitechplc.com 
  
 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่  

 
เลขที่ 21/3 ถนนบ้ำนพลง ต้ำบลมำบตำพุด  
อ้ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 
โทรสำร  0-3869-2028    
 
 

ที่ตั้งส านักสาขา (1) 
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งส านักสาขา (2) 
 

เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต้ำบลหนองชำก  
อ้ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20170 
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 4 
โทรสำร  0-3829-7305 
 
 
 
เลขที่ 50 ซอยพัฒนำกำร 57 
แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทรศัพท์ 0-21169294 
โทรสำร  0-27221132 
 
 
 
 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

http://www.qualitechplc.com/
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นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ำงสถำนทูตจีน)  ทำวเวอร์ A ชั น 14  
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสำร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 2982 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ้กัด 
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553 

    

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ  
 
บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ด้ำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third party 

engineering service) ซึ่งหมำยถึงกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมระดับสำกลในฐำนะผู้เช่ียวชำญอิสระให้กับ
องค์กรต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่ลูกค้ำต้องกำร กำรให้บริกำร
ทำงวิศวกรรมของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมำยถึง กำรใช้กรรมวิธีกำรค้นหำรอยบกพร่องหรือ
ควำมผิดปกติของชิ นงำน โดยที่ไม่ท้ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ นกับชิ นงำนนั นๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องหรือต่อ
ยอดจำกกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย โดยใช้วิธีกำรทดสอบประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำยในกำร
ตรวจสอบชิ นงำน และประมวลผลกำรทดสอบพร้อมกับกำรออกรำยงำนเพื่อรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิ นงำน ซึ่งจะมี
กำรให้ข้อสรุปว่ำชิ นงำนนั นๆมีสภำพเหมำะสมส้ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่ กำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ รวมถึงกำร
ตรวจสอบและรับรองตำมกฎหมำยส้ำหรับถังบรรจุก๊ำซ LPG NGV ระบบท่อ หม้อน ้ำ และแทงค์ติดตรึง เป็นต้น  

 
บริษัทฯ ให้บริกำรกับลูกค้ำทั งในและต่ำงประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ใน

อุตสำหกรรมพลังงำน เช่น โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงกลั่นน ้ำมัน  โรงงำนปิโตรเคมี  โรงแยกก๊ำซ โรงบรรจุก๊ำซ โรงงำนผลิต
และติดตั งอุปกรณ์เครื่องจักร  รวมทั งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตำมกฎหมำยเพื่อควำมปลอดภัย  เช่น 
หม้อน ้ำ  เครน ถัง LPG ถังบรรจุสำรเคมีอันตรำย และถังรับแรงดันสูง เป็นต้น 

 
ทั งนี  ลูกค้ำของงำนให้บริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย และกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ มี

ควำมแตกต่ำงกันคือ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย ประมำณร้อยละ 90 จัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมำโครงกำร  ซึ่ง
บริษัทฯ จะให้บริกำรรับเหมำช่วงส้ำหรับงำน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ กลุ่มลูกค้ำ
หลักประมำณร้อยละ 70 เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรง โดยเป็นกำรตรวจสอบโรงงำนประจ้ำป ี และกำรตรวจสอบเพื่อ
กำรรับรองตำมกฎหมำย   
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย 

 บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ได้ด้ำเนินกำรจัดตั งบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เม่ือวันที่ 1 กันยำยน 2554 โดยมี

รำยละเอียดดังนี  

1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (QLTI) 

บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด(มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ้ำนวน 10,250,000 
บำท มีทุนที่ออกและช้ำระแล้วจ้ำนวน 10,250,000 บำท ด้ำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด (QLTM) 

บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 มีทุนจดทะเบียนจ้ำนวน 2,000,000 

บำท มีทุนที่ออกและช้ำระแล้ว จ้ำนวน 2,000,000 บำท ด้ำเนินธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยใน

ประเทศพม่ำและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างรายได ้
                                                                                                                                              หน่วย: ล้ำนบำท 

 
ลักษณะงาน 

 
ด าเนินการโดย 

% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

กำรทดสอบโดย
ไม่ท้ำลำย 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

215.43 53.71 275.71 54.55 285.92 55.26 

กำรตรวจสอบ
และรับรอง 

บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

181.57 45.26 225.18 44.55 224.10 43.31 

รำยได้อื่นๆ บมจ.ควอลลีเทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 
50.99% 

4.13 1.03 4.53 0.90 7.41 1.43 

รวม 401.13 100.00 505.42 100.00 517.43 100.00 
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1.  ความเส่ียงในการเรียกช าระเงินจากผู้รับเหมา 
 ลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้ำของโรงงำน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO 
โดยบริษัทมีรำยได้จำกกลุ่มนี ประมำณกว่ำ 50% ซึ่งไม่มีปัญหำกำรช้ำระเงิน อำจมีปัญหำควำมล่ำช้ำจำกระบบกำร
ตรวจสอบหรือระบบของเอกสำรบ้ำง ส่วนลูกค้ำกลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง (Contractor) ที่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่มนี 
ประมำณกว่ำ 40%  ซึ่งปกติโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่น กำรสร้ำงโรงกลั่นน ้ำมัน กำรวำงท่อก๊ำซ เจ้ำของโครงกำรจะว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำรำยใหญ่หรือผู้รับเหมำหลักเป็นผู้ด้ำเนินโครงกำร  โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้รับเหมำช่วงใน
ส่วนของงำนทดสอบและตรวจสอบทำงวิศวกรรม ดังนั นในกรณีที่ผู้รับเหมำหลักไม่สำมำรถด้ำเนินโครงกำรได้ส้ำเร็จ  
บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับช้ำระจำกเจ้ำของโครงกำรล่ำช้ำจนส่งผลกระทบต่อผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ได้   
 การป้องกันและลดความเสี่ยง  

บริษัทฯ ได้วำงแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช้ำระหนี ในอนำคตไว้โดยกำรพิจำรณำกำรให้เครดิต
ลูกค้ำด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมเหมำะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนำดงำนโครงกำร
ที่จะด้ำเนินกำร  รวมทั งพิจำรณำประวัติกำรช้ำระหนี โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง   นอกจำกนี  บริษัทฯ ได้
พิจำรณำจัดระดับชั นลูกหนี ทุกไตรมำส  กรณีมีข้อบ่งชี ของกำรผิดนัดช้ำระหนี  บริษัทได้ด้ำเนินกำรขอให้ผู้รับเหมำจัดท้ำ
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจำกผู้รับเหมำไปยังเจ้ำของโครงกำรโดยตรง  หรืองดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำรำยนั นช่ัวครำว
จนกระทั่งมูลหนี เก่ำได้รับกำรช้ำระ  
 

2.  ความเส่ียงด้านบุคลากร 
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำนให้บริกำร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ควำมรู้ควำมช้ำนำญเฉพำะด้ำนในงำนตรวจสอบ

และงำนวิศวกรรมบริกำร จึงจ้ำเป็นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมเช่ียวชำญ  สำมำรถทดสอบและแปลผลได้อย่ำง
แม่นย้ำ เนื่องจำกว่ำ หำกมีควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจน้ำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อทั งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งหำกบริษัทฯ 
สูญเสียบุคลำกรหรือมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถที่ไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ได้   

การป้องกันและลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ของ

บุคลำกรด้วยกำรส่งไปอบรมทั งในและต่ำงประเทศ รวมทั งก้ำหนดแผนให้หน่วยงำนฝึกอบรมภำยใน  ท้ำกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำน 
เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดกรองพนักงำนที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ ซึ่งส่งผลต่อควำมน่ำเช่ือถือและ
ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ สำมำรถจัดหำและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องท้ำให้บุคลำกรที่เข้ำใหม่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลำกรที่ลำออกไปได้อย่ำงสมดุล ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลำกรที่เพียงพอส้ำหรับ
กำรให้บริกำร  และมีกำรพัฒนำเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยงำนในอนำคต 

นอกจำกนี  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถโดยกำรให้ค่ำตอบแทนในอัตรำที่ไม่ต้่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน  มีกำรประกันสุขภำพ จัดตั งกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ เป็น
สวัสดิกำรให้กับพนักงำน  ให้ทุนกำรศึกษำในสำยงำนเกี่ยวข้อง  และอื่นๆ  บริษัทฯ คำดว่ำนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นจะ
สำมำรถรักษำบุคลำกรของบริษัทฯ ไว้ได้ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
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3.  ความเส่ียงจากการรับรองผลงาน 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย จะมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลพร้อม

หลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส้ำหรับกำรตรวจสอบโดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรรำยงำน
ควำมสมบูรณ์หรือจุดบกพร่องของชิ นงำนตำมผลกำรตรวจสอบจริงที่เกิดขึ น มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำชิ นงำน
ที่ตรวจสอบนั นยังอยู่ในสภำพที่เหมำะสมส้ำหรับกำรใช้งำนหรือไม่  ดังนั นบริษัทฯ จึงไม่มีควำมเสี่ยงต่อภำระในกำร
รับประกันต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ นกับชิ นงำนในอนำคต  อย่ำงไรก็ตำม ส้ำหรับกำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรอง 
บริษัทฯ มีกำรตรวจรับรองกำรใช้งำนของชิ นงำนที่ตรวจสอบโดยกำรอ้ำงอิงจำกผลกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย  ท้ำให้เกิด
ควำมเสี่ยงในกรณีที่ชิ นงำนที่บริษัทฯ ให้กำรรับรองเกิดควำมเสียหำยโดยมีหลักฐำนว่ำบริษัทฯ มีกำรประเมินผลผิดพลำด  
ซึ่งบริษัทฯ อำจมีภำระรับผิดชอบส้ำหรับควำมเสียหำยดังกล่ำว 

การป้องกันและลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้จัดท้ำประกันภัยบุคคลที่ 3 ส้ำหรับควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ล้ำนบำท นอกจำกนี  กำร

ให้บริกำรตรวจสอบและกำรรับรองแต่ละรำยกำรนั น บริษัทฯ มีบุคลำกรที่เช่ียวชำญด้ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบตำมมำตรฐำนวิชำชีพและมีมำตรกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยอย่ำงสม้่ำเสมอในด้ำน
คุณภำพของผลงำน คุณภำพกำรให้บริกำร มำตรฐำนควำมปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับกำรร้องเรียนจำก
ลูกค้ำแต่อย่ำงใด ท้ำให้บริษัทฯ มีควำมเช่ือม่ันว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรรับรองผลงำนดังกล่ำว เป็นควำมเสี่ยงท่ีสำมำรถควบคุม
ได้ อย่ำงไรก็ตำมในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยประเมินผลผิดพลำด ท้ำให้บริษัทยังไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย
จำกกำรรับรองผลงำน 
 
4.  ความเส่ียงจากคู่แข่งขันต่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางวิศวกรรม 

นโยบำยกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำซึ่งรวมถึงกำรเปิดเสรีกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรม เปิดโอกำสให้คู่แข่งขันที่เป็น
บริษัทข้ำมชำติเข้ำมำน้ำเสนอบริกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำยให้กับบริษัทในประเทศไทยมำกขึ น โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัท
ข้ำมชำติเหล่ำนี  จะให้บริกำรทำงด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำยขั นสูง (Advanced NDT) และมีค่ำบริกำรที่สูงกว่ำบริษัท
สัญชำติไทย ผู้บริหำรมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำมำของบริษัทข้ำมชำติจะให้ประโยชน์ในแง่ของกำรท้ำให้เทคโนโลยี Advanced 
NDT  เป็นที่รู้จักและใช้งำนแพร่หลำยมำกกว่ำปัจจุบัน 

การป้องกันและลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ปรับตัวโดยกำรเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ำมชำติที่มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำน Advanced NDT เพื่อ

ให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน ซึ่งจะท้ำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่ำวจำกพันธมิตร เพื่อกำรเตรียมตัวส้ำหรับ
กำรแข่งขันที่จะเพิ่มขึ นในอนำคต 

 
5.  ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษัทฯ ไม่มีหนี เงินกู้ยืมทั งระยะสั นและระยะยำว จึงไม่มีปัจจัยควำมเสี่ยง จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ย

เงินกู้และกำรช้ำระหนี  อีกทั งบริษัทคู่ค้ำมีขนำดใหญ่และมีควำมม่ันคงทำงกำรเงินสูง จึงท้ำให้ไม่มีควำมกังวลในเรื่องของ

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ 

 
6.  ความเส่ียงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
 บริษัทฯ มีกำรซื อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ โดยกำรน้ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นจ้ำนวนน้อย จึงไม่มีควำมเสี่ยง
จำกอัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของบริษัทฯ 
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7.  ความเส่ียงด้านภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 เนื่องจำกกำรด้ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย โดยเน้นให้บริกำร
กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม เช่น ส้ำรวจและขุดเจำะน ้ำมันและก๊ำซ  ปิโตรเคมีและรับเหมำก่อสร้ำงกลุ่ม Steel Fabrication  โดย
ในปี 2558 เกิดควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันอย่ำงรุนแรง  รำคำน ้ำมันในตลำดโลกปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ลูกค้ำที่อยู่ในอุตสำหกรรมส้ำรวจและขุดเจำะน ้ำมันและก๊ำซได้รับผลกระทบโดยตรงต้องลดค่ำใช้จ่ำย รวมทั งลดกำรใช้
บริกำรของบริษัทฯ และต่อรองให้บริษัทฯปรับลดรำคำค่ำบริกำรลง  อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบดังกล่ำวอำจกระทบต่อผลกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทบ้ำงแต่ก็ไม่มำกนัก  เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ให้บริกำรลูกค้ำในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรมด้วยกัน   

ส่วนเรื่องกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยทีป่ัจจุบันมีผู้ให้บริกำรมำกยิ่งขึ น ส่งผล
ต่อรำคำบริกำรบ้ำง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภำพ และรักษำฐำนลูกคำ้เดิม 
 

การป้องกันและลดความเสี่ยง 

1. รักษำฐำนลูกค้ำเดิมที่เป็นพันธมิตรและใช้บริกำรมำต่อเนื่องยำวนำน โดยปรับลดค่ำบริกำรลงเล็กน้อย 

2. เร่งสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ในอุตสำหกรรมอื่นเช่นปิโตรเคมีให้มำกขึ น 

3. พัฒนำองค์กรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มมำกขึ น  

4. พัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนยุโรปเพิ่มมำกขึ นเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยของบริกำร  

 
8.  ความเส่ียงเร่ืองวัสดุที่ให้บริการ 

บริษัทมีกำรใช้วัสดุในกำรให้บริกำรหลำยชนิดด้วยกัน วัสดุสิ นเปลืองโดยส่วนใหญ่จะสั่งซื อจำกตัวแทนจ้ำหน่ำย
ในประเทศ จำกผู้จัดจ้ำหน่ำยหลำยรำยด้วยกัน บริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้จัดจ้ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง อีกทั ง
บริษัทยังมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนวัสดุสิ นเปลืองในกำรให้บริกำร   
 
9.  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

นโยบำยและกำรบริหำรงำนของรัฐบำลมีควำมส้ำคัญและส่งผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจและทิศทำงในอนำคตเป็น
อย่ำงมำก โดยบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกนโยบำยภำครัฐดังนี  

1. รัฐบาลชะลอนโยบายเปิดสัมปทานส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

ปัจจุบันปริมำณก๊ำซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยเริ่มน้อยลง บริษัทส้ำรวจและขุดเจำะน ้ำมันและก๊ำซ

อำจประสบภำวะขำดแคลนปิโตรเลียมในเวลำอันใกล้  หำกรัฐบำลยังชะลอกำรเปิดสัมปทำนส้ำรวจปิโตรเลียมในอ่ำวไทย

อำจส่งผลให้บริษัทส้ำรวจและขุดเจำะน ้ำมันและก๊ำซบำงแห่งต้องยุติกิจกำรในประเทศไทยลง  

2. รัฐบาลเตรียมขยายนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน 

ปัจจุบันพื นที่บริเวณนิคมมำบตำพุดเป็นที่ตั งของอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ โดยรัฐบำลมีนโยบำยขยำยพื นที่นิคม

อุตสำหกรรมเพิ่มขึ น เพื่อให้โรงงำนเดิมในนิคมสำมำรถขยำยก้ำลังกำรผลิตและเพื่อเปิดให้มีนักลงทุนใหม่ให้เข้ำมำเปิด

กิจกำรในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลำงเช่ือมโยงกำรค้ำกำรลงทุนไปยังภูมิภำคอำเซียน โดยจะท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้

บริกำรของบริษัทฯเพิ่มมำกขึ น  
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3. มาตรการน าเข้าและส่งออกสารกัมมันตรังสี 

ปัจจุบันรัฐบำลได้ก้ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสีอย่ำงรัดกุม ส่งผลให้กำรเคลื่อนย้ำยสำร

กัมมันตรังสีมีขั นตอนในกำรด้ำเนินงำนมำก ท้ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเคลื่อนย้ำยสำรกัมมันตภรังสีข้ำมประเทศ  ซึ่ง

บริษัทฯได้รับงำนบริกำรกำรทดสอบด้วยรังสีจำกลูกค้ำในกลุ่มประเทศข้ำงเคียง จึงท้ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถแข่งขัน 

และไม่ตอบสนองนโยบำยกำรเปิดประเทศสู่ประชำคมอำเซียน  
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หลักทรัพย์ของบริษัท  
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ้ำนวน 99 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 99 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยเป็น

หุ้นสำมัญที่ออกและเรียกช้ำระแล้วจ้ำนวน 98.57 ล้ำนบำท คิดเป็นหุ้นสำมัญจ้ำนวน 98.57 ล้ำนหุ้น   
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น  

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1 กลุ่มนำยสรรพัชญ์ รัตคำม1 22,300,560 22.62 

2 กลุ่มนำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม2 19,098,335 19.38 

3 กลุ่มนำยธวัชชัย ลิปิธร3 10,136,620 10.28 

4 กลุ่มนำยสุธิสำร สิริจันทรดิลก4 7,398,815 7.51 

5 นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์ 4,872,755 4.94 

6 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 4,654,100 4.72 

7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA 4,285,325 4.35 

8 นำงสำววิมล แซ่เตียว 3,675,000 3.73 

9 RBC INVERTOR SERVICES TRUST 2,159,675 2.19 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำ้กัด 2,081,265 2.11 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 80,662,450 81.83 

รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 98,568,485 100.00 

 
หมายเหตุ : 
1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสรรพัชญ์ รัตคำม ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นำยสรรพัชญ์ รัตคำม 17,840,000  18.10 

นำงสำวญำณกร รัตคำม 4,410,000  4.47 

นำงมณีรัสม์ิ รัตคำม 35,910  0.04 

นำงสำวปรำนี รัตคำม 14,650  0.01 

รวม 22,300,560   22.62 

 

โครงสร้างผู้ถือหุน้และการจัดการ 
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2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นำยสมชำญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500  10.17 

นำงสำวมณชญำ ลัพธิกุลธรรม 4,660,835  4.74 

นำงสำวมนสิชำ ลัพธิกุลธรรม 4,410,000 4.47 

รวม 19,098,335  19.38 
 

3 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยธวัชชัย ลิปิธร ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นำยธวัชชัย ลิปิธร 4,087,520 4.15 

นำงนวลนภำ ลิปิธร 3,006,700 3.05 

นำงสำวกมลนันท์ ลิปิธร 3,042,400 3.08 

รวม 10,136,620 10.28 
 

4 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนำยสุธิสำร สิรจิันทรดิลก ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นำยสุธิสำร สิรจิันทรดิลก 4,042,500 4.10 

นำยยุทธชัย สิริจันทรดิลก 3,356,315 3.41 

รวม 7,398,815 7.51 

 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคล  และส้ำรองตำมกฎหมำย  อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทอำจกำ้หนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก้ำหนด
ข้ำงต้นได ้หำกบริษัทมีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องน้ำเงินก้ำไรสุทธิจ้ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด้ำเนินงำนของบริษัทต่อไป 
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โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้ำงกรรมกำรมี 3 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร โดยมี
รำยละเอียดดังนี   
 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2558 

 
ล าดับ 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

ประวัติการอบรมเก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

1 นำยนที  บุญพรำหมณ์ 
กรรมกำรอิสระและ 
ประธำนกรรมกำร 

ปริญญำโท DAP 

2 นำยสรรพัชญ์  รัตคำม กรรมกำร ปริญญำโท DAP 

3 นำยสมชำญ  ลัพธิกุลธรรม กรรมกำร ปริญญำโท DAP 

4 นำงมณีรัสม์ิ  รัตคำม กรรมกำร ปริญญำตรี DAP 

5 นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์ กรรมกำร ปริญญำโท DAP 

6 นำงสำวรัชนีวรรณ  รวิรัช กรรมกำร ปริญญำโท DAP 

7 นำยสมยศ  เจียมจิรังกร 
กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ปริญญำโท DCP 

8 นำยสมชำย จองศิริเลิศ 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ปริญญำโท DAP 

9 นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์ 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ปริญญำโท DAP,DCP,ACP 

โดยมี นำงมณีรัสม์ิ   รัตคำม ท้ำหน้ำที่เป็น เลขำนุกำรบริษัท  
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้ 
 1. นำยสรรพัชญ์ รัตคำม  กรรมกำรผู้จัดกำร 

2. นำยสเุมธ เตชำชัยนิรันดร์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
3. นำงสำวรัชนีวรรณ   รวิรัช    กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสองในสำมคนนี ลงลำยมือช่ือร่วมกัน พร้อมประทับตรำส้ำคัญของบริษัท  
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีทุกครั งให้กรรมกำรลำออกจำกต้ำแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสำมของจ้ำนวน

กรรมกำรทั งหมด ถ้ำจ้ำนวนกรรมกำรที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ้ำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่ง
ในสำม กรรมกำรที่จะออกจำกต้ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั นให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก 
ส่วนปีถัดไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต้ำแหน่งนำนที่สุดนั นเป็นผู้ออกจำกต้ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต้ำแหน่งแล้วอำจได้รับ
เลือกตั งใหม่ได้ 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรมีอ้ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด้ำเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภำยใต้จริยธรรมที่ดีและค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปอ้ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ส้ำคัญได้ดังนี  

1. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีภำยใน  4  เดือน  นับแต่วันสิ นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย  3  เดือนต่อครั ง 
3. จัดให้มีกำรท้ำงบดุลและงบก้ำไรขำดทุนของบริษัท  ณ  วันสิ นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้ว  และนำ้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 
4. คณะกรรมกำรอำจมอบอ้ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง  หรือหลำยคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ้ำนำจเพื่อให้
บุคคลดังกล่ำวมีอ้ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร  และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นควร  ซึ่ง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ้ำนำจ หรืออำ้นำจนั นๆ  ได้
เม่ือเห็นสมควร  นอกจำกนี   คณะกรรมกำรอำจมอบอ้ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ้ำนำจหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ  โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ้ำนำจตำมขอบเขตอ้ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร  
ทั งนี   กำรมอบอ้ำนำจนั นต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ้ำนำจที่ท้ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบ
อ้ำนำจสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอ้ำนำจ หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็น
กำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว  ทั งนี ให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก้ำหนด 

5. ก้ำหนดเป้ำหมำย  แนวทำง  นโยบำย  แผนงำนและงบประมำณของบริษัทฯ ควบคุม ก้ำกับดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี   
คณะกรรมกำรต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด้ำเนินกำรอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมำย
ก้ำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  กำรเพิ่มทุน  กำรลดทุน  กำรออกหุ้นกู้  กำรขำย
หรือโอนกิจกำรของบริษัททั งหมดหรือบำงส่วนที่ส้ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซื อหรือรับโอนกิจกำรของ
บริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจำกนี   คณะกรรมกำร
ยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์  อำทิเช่น  กำรท้ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซื อหรือขำยทรัพย์สินที่
ส้ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  แต่งตั งคณะกรรมกำรบริหำร  กรรมกำรผู้จัดกำร  และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม 

7. ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเปน็กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ  หรือ

เข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ้ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด  หรือเป็น
กรรมกำรของบริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน  และเป็นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะท้ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือ
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หุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ง 
9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ  หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำที่

บริษัทท้ำขึ น  หรือถือหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ดังนี   
1. นำยสมยศ เจียมจิรังกร  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสมชำย จองศิริเลิศ  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยทินกร สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีเพียงพอที่จะสำมำรถ

ท้ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ 
    โดยมี นำงวิมล  แซ่ฟุ่ง  ท้ำหนำ้ที่เป็น  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระในกำรด้ำรงต้ำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรร มกำร

ตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด้ำรงต้ำแหน่ง ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั งแทนคงอยู่ในต้ำแหน่งเท่ำกับวำระที่
เหลือของกรรมกำรที่ลำออก 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระตำมนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ โดย  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ้ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ้ำ  ผู้มี
อ้ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล้ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั ง)  

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำ  มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ้ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอช่ือเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ้ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่เป็นกรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง รวมทั งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพด้วย 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั งขึ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท้ำให้ ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด้ำเนินกิจกำรของ บริษัท

ใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล้ำดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  และไม่เป็น
กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล้ำดับเดียวกัน 

10. มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับท่ีก้ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรด้ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ้ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี  

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ  โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบ
บัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่ รับผิดชอบจัดท้ำรำยงำนทำงกำรเงิน   ทั งรำยไตรมำสและประจ้ำปี  
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ  ที่เห็นว่ำจ้ำเป็น
และเป็นเรื่องส้ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก้ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์  หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจำรณำ  คัดเลือก  เสนอแต่งตั งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน 
6. จัดท้ำรำยงำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ้ำปีของ

บริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย  ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. รำยงำนกำรด้ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อย  3  เดือนต่อครั ง 
9. มีอ้ำนำจในกำรด้ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จ้ำเป็นในเรื่องต่ำงๆ รวมถึงกำรแสวงหำควำมเห็นที่

เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เม่ือเห็นว่ำจ้ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท   เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบส้ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำร 3 คน ดังนี   

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยสรรพัชญ์  รัตคำม กรรมกำรผู้จัดกำร 

2. นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

3. นำงสำวรัชนีวรรณ รวิรัช กรรมกำรบริหำร 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมกำรบริหำรมีอ้ำนำจ หน้ำที ่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำน
ตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัทฯ  ก้ำหนดนโยบำย  แผนธรุกิจ  งบประมำณ  โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ้ำนำจ
กำรบริหำรต่ำง ๆ  ของบริษัท  หลักเกณฑ์ในกำรด้ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ   รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมนโยบำยที่ก้ำหนด โดยสรุปอ้ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส้ำคัญได้ดังนี   

1. ด้ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อก้ำหนด ค้ำสั่ง 
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประกำร 

2. พิจำรณำก้ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรด้ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก้ำหนดแผนกำรเงินงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุน กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ ให้เป็นไปตำมกรอบที่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ  และควบคุมก้ำกับดูแลให้กำรด้ำเนินงำนของคณะท้ำงำนที่แต่งตั ง
บรรลุตำมเป้ำหมำย 

3. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ้ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอก่อนที่จะน้ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนุมัติ ทั งนี ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติ  กำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำ้ปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและให้น้ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
อนุมัติหรือให้สัตยำบันในที่ประชุมครำวต่อไป 

4. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด้ำเนินกำรซื อวัตถุดิบตำมปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน  50  ล้ำนบำท 
(ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) 

5. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด้ำเนินกำรซื อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถำวร  ที่เกี่ยวกับกำรด้ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ  ในวงเงินไม่เกิน  20  ล้ำนบำท  (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน) 

6. อนุมัติกำรขำย  กำรให้บริกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  กำรอนุมัติขำยสินค้ำ  กำรอนุมัติให้ท้ำสัญญำ
รับจ้ำงท้ำของตำมปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินไม่เกิน  150  ล้ำนบำท  (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) 

7. อนุมัติกำรเปิด/ปิดบัญชีเงินฝำกทุกประเภทกับธนำคำร  หรือสถำบันกำรเงิน  พร้อมกับก้ำหนดเง่ือนไขใน
กำรเบิกถอนเงิน  หรือท้ำนิติกรรมของบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว   

8. อนุมัติกำรกู้ยืมเงิน  กำรจัดหำวงเงินสินเช่ือ กำรออกตรำสำรหนี  สญัญำกู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเช่ืออื่นใด
จำกธนำคำร  หรือสถำบันกำรเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเง่ือนไขตำมปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน  50  ล้ำนบำท 
(ห้ำสิบล้ำนบำท) รวมถึงกำรขอให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อกำรด้ำเนินธุรกิจของ
บริษัท   ในวงเงินไม่เกิน  150  ล้ำนบำท  (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำท) 

9. อนุมัติให้น้ำทรัพย์สินของบริษัทฯ  จ้ำนอง  จ้ำน้ำ  เพื่อเป็นประกันหนี สินของบริษัททุกประเภทท่ีมีอยู่แล้ว
หรือจะมีขึ นในอนำคต   ในวงเงินไม่เกิน  20  ล้ำนบำท  (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)   

10. อนุมัติให้ซื อและขำยหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตรำสำรหนี ภำครัฐหรือกองทุนรวมตลำดเงิน โดยให้น้ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป 

11. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส้ำคัญๆ ที่ได้ก้ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปีตำมที่จะได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว 

12. เป็นคณะที่ปรึกษำฝ่ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรปฏิบัติกำรอื่นๆ  

13. ก้ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ้ำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตั ง กำรว่ำจ้ำง กำรเลิกจำ้ง กำรโยกย้ำย 
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กำรก้ำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริหำร 
14. ให้มีอ้ำนำจในกำรมอบอ้ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง

ใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ้ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอ้ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ้ำนำจ หรืออ้ำนำจ
นั นๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร 

15. ให้มีอ้ำนำจในกำรลงทุนซื อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท (ห้ำลำ้นบำทถ้วน) 
16. ให้มีอ้ำนำจในกำรอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
17. ด้ำเนินกำรอื่นใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

    ทั งนี   คณะกรรมกำรบริหำรจะพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย  หรือมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้    ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก้ำหนด   โดย
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ้ำนำจคณะกรรมกำรบริหำรได้โดยมติคณะกรรมกำร
บริษัท   

  นอกจำกนี คณะกรรมกำรบริหำร อำจมอบอ้ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำรหรือพนักงำนบริษัท มีอ้ำนำจหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว ทั งนี  กำรมอบอ้ำนำจนั นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ้ำนำจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย  
 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลกำรด้ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจ้ำวันของบริษัทฯ 
2. ด้ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ 
3. เป็นผู้รับมอบอ้ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบำย ระเบียบ ข้อก้ำหนด ค้ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัททุกประกำร 

4. ให้มีอ้ำนำจในกำรมอบอ้ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอ้ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ้ำนำจ และ/หรือให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก้ำหนด หรือค้ำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก้ำหนดไว้ 

5. ติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม้่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปัจจัยต่ำงๆ ไม่ว่ำ
ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ 

6. พิจำรณำกำรเข้ำท้ำสัญญำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญำต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจกำรของ
บริษัท รวมทั งก้ำหนดขั นตอนและวิธีกำรจัดท้ำสัญญำดังกล่ำว เพื่อน้ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/
หรือคณะกรรมกำรบริษัท  
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7. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด้ำเนินกำรซื อตำมปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  กำรจัดซื อวัตถุดิบ  กำรจัดซื อ
เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในกำรด้ำเนินงำน  เป็นต้น  ในวงเงินไม่เกิน  10 ล้ำนบำท (สิบล้ำน
บำทถ้วน)  

8. อนุมัติกำรขำย  กำรให้บริกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  กำรอนุมัติขำยสินค้ำ  กำรอนุมัติให้ท้ำสัญญำ
รับจ้ำงท้ำของตำมปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำท  (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) 

9. พิจำรณำจัดสรร เงินบ้ำเหน็จ เงินรำงวัล หรือผลตอบแทนต่ำงๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
แก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระท้ำกิจกำรให้บริษัท 

10. มีอ้ำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงพนักงำน และบรรจุแต่งตั ง ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน/ฝ่ำย/แผนก หรือ
กำรพ้นจำกกำรเป็นพนักงำน ก้ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิกำร เกี่ยวกับพนักงำน
ทั งหมดของบริษัทยกเว้นพนักงำนระดับผู้บริหำร 

11. มีอ้ำนำจ ออกค้ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษำระเบียบ วินัย กำรท้ำงำนภำยในองค์กร 

12. มีอ้ำนำจหรือมอบอ้ำนำจช่วงในนำมนิติบุคคลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำนหม้อน ้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อน้ำควำมร้อนที่ทำงบริษัทได้ขึ นทะเบียนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

13. มีอ้ำนำจในกำรลงนำมรับรองส้ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำรเป็นครำว ๆ ไป 
15. มีอ้ำนำจหรือมอบอ้ำนำจช่วงในนำมบริษัท เพื่อติดต่อขออนุญำตขอใบอนุญำต และต่อใบอนุญำตอนุมัติ

รำยงำนผลกำรทดสอบ จัดส่งรำยงำนผลกำรทดสอบ นัดหมำยเจ้ำหน้ำที่รำชกำร กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
และกรมธุรกิจพลังงำน 

 ทั งนี   กรรมกำรผู้จัดกำรจะอนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรผู้จัดกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก้ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ้ำนำจกรรมกำรผู้จัดกำรได้โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท 

 นอกจำกนี กรรมกำรผู้จัดกำรอำจมอบอ้ำนำจให้พนักงำนบริษัทมีอ้ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอ้ำนำจหลักเกณฑ์ที่กรรมกำรผู้จัดกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว  ทั งนี   กำรมอบอ้ำนำจนั นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ้ำนำจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย   
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรโดยเฉพำะ ทั งนี  ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำร
แต่งตั งเป็นกรรมกำร จะพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และเวลำที่จะเข้ำร่วมประชุมกับ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยสม้่ำเสมอ ทั งนี  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรต่อไปนี   

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตำมจ้ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ในกำรเลือกตั งกรรมกำรบริษัท วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน อำจใช้กำรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับกำรเสนอ

ช่ือเป็นรำยบุคคล หรือหลำยคนในครำวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรออกเสียง
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ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตำมคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตำมข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. กำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อกำรเลือกตั งกรรมกำร จะต้องเป็นไปตำมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หำกมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ผู้ที่เป็นประธำนที่ประชุมมีเสียงชี ขำดเพิ่มขึ นอีกหนึ่งเสียง 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 เม่ือวันที่ 9 เมษำยน 2558 ได้ก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

บริษัทและกรรมกำรตรวจสอบในรูปแบบของเบี ยประชุมกรรมกำร  รำยละเอียดดังนี  
 

ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม  

การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธำนกรรมกำร 15,000 บำทต่อครั ง   
   กรรมกำร 10,000 บำทต่อครั ง   

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12,000 บำทต่อครั ง   
   กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำทต่อครั ง   

  ค่ำโบนัสกรรมกำร ให้จำ่ยในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3 ของจ้ำนวนเงินปันผลจ่ำยในปี 2558 โดยมีค่ำโบนัส
รวมปีละไม่เกิน 3 ล้ำนบำท โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ก้ำหนดจ้ำนวนที่จะจำ่ยให้แก่กรรมกำรแต่ละคนต่อไป  
 
           กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรปี 2558 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

(จ านวนคร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(จ านวนคร้ัง) 

1 นำยนที  บุญพรำหมณ์ 7/7 - 

2 นำยสรรพัชญ์  รัตคำม 7/7 - 

3 นำยสมชำญ  ลัพธิกุลธรรม 7/7 - 

4 นำงมณีรัสม์ิ  รัตคำม 7/7 - 

5 นำยสุเมธ  เตชำชัยนิรันดร์ 7/7 - 

6 นำงสำวรัชนีวรรณ  รวิรัช 6/7 - 

7 นำยสมยศ  เจียมจิรังกร 6/7 4/4 

8 นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์ 7/7 4/4 

9 นำยสมชำย  จองศิริเลศิ 6/7 4/4 
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               ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2558 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม ค่าโบนัส รวมค่าตอบแทน 

1 นำยนที  บุญพรำหมณ์ 105,000.00 293,815.00 398,815.00 

2 นำยสรรพัชญ์  รัตคำม 70,000.00 195,876.00 265,876.00 

3 นำยสมชำญ  ลัพธิกุลธรรม 70,000.00 195,876.00 265,876.00 

4 นำงมณีรัสม์ิ  รัตคำม 70,000.00 195,876.00 265,876.00 

5 นำยสุเมธ เตชำชัยนิรันดร์ 70,000.00 195,876.00 265,876.00 

6 นำงสำวรัชนีวรรณ  รวิรัช 60,000.00 195,876.00 255,876.00 

7 นำยสมยศ  เจียมจิรังกร 120,000.00 235,053.00 355,053.00 

8 นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์ 110,000.00 195,876.00 305,876.00 

9 นำยสมชำย  จองศิริเลศิ 100,000.00 195,876.00 295,876.00 

รวม 775,000.00 1,900,000.00 2,675,000.00 

 
                สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2557 และ ปี 2558 

ค่าตอบแทน 
ปี 2557 ปี 2558 

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

ค่ำเบี ยประชุม 9 613,000.00 9 775,000.00  

ค่ำบ้ำเหน็จ 9 2,000,000.00 9 1,900,000.00 

รวม  2,613,000.00  2,675,000.00 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรฝ่ำย และต้ำแหน่งที่สูงกว่ำรวม 10 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและ

โบนัสจำกบริษัทฯ ในรอบปี 2558 เป็นเงินทั งสิ น 28,470,764.25 บำท 
 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน  
บริษัทได้จัดตั งให้มีกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพให้กับพนักงำน  โดยมีเง่ือนไขกำรสมทบกองทุนดังนี  

อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละ) 

ตั งแต่ 1 ปี ขึ นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 3.00 

ตั งแต่ 5 ปี ขึ นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 6.00 

ตั งแต่ 10 ปีขึ นไป 9.00 
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บุคลากร 
 จ้ำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีพนักงำนทั งสิ นจ้ำนวน   514    คน โดยมี
รำยละเอียดดังนี  
 

หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

ปี 2557 ปี 2558 

1. ฝ่ำยบริหำร 16 18 

2. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 443 436 

3. ฝ่ำยสนับสนุน 50 60 

รวม 509 514 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
 พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ้ำปี ค่ำล่วงเวลำ ผลตอบแทน เบี ยขยัน และสวัสดิกำรอื่นในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน สำ้หรับค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส้ำคัญ ได้แก่ กองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อพนักงำน 
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่ม ตรวจสุขภำพประจ้ำปี เงินช่วยเหลือต่ำงๆ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ง
พนักงำน เงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน นอกจำกนี  บริษัทฯ ยังให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
สัมมนำต่ำงๆ ทั งกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร
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บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ตระหนักดีถึงควำมส้ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลในกำรด้ำเนิน
ธุรกิจ  ดังนั นคณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีนโยบำยปฏิบัติตำมหลักกำรและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส้ำหรับกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบั ติที่ ดีส้ ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed 
Company) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั งนี  กำรก้ำหนดบทบัญญัติต่ำงๆ จะยึดให้เป็นแนวทำงให้
ปฏิบัติได้จริง  นอกจำกนี บริษัทฯ ได้น้ำหลักกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) มำใช้เป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำนโยบำยที่ครอบคลุมถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  กำรควบคุมและบริหำรควำม
เสี่ยง  ตลอดจนจริยธรรมทำงธุรกิจ  เพื่อให้กำรบริหำรงำน และกำรด้ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และโปร่งใส  ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี  
 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส้ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท้ำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั นพื นฐำนของผู้ถือหุ้นได้แก่ กำรซื อขำยหรือ
กำรโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก้ำไรของบริษัทฯ กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมกำร แต่งตั งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำร
จัดสรรเงินปันผล กำรก้ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำร
พิเศษ เป็นต้น 

ทั งนี บริษัทฯ จะด้ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆที่เป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ้ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในกำรใช้สิทธเิรื่องต่ำงๆที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี  

 บริษัทฯ ก้ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแล และรับทรำบรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ  

 บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนส้ำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท  

 บริษัทฯ มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดข้อมูลประกอบวำระกำรประชุม
ครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นพร้อมรำยละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั ง
ประกำศลงโฆษณำหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร
ล่วงหน้ำ 

การก ากับดูแลกิจการ 
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 บริษัทฯ อ้ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะรับรำยงำนประจ้ำปีในแบบรูปเล่ ม ให้
สำมำรถติดต่อขอรับผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั งทำงอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสำร จดหมำยซองธุรกิจตอบรับ ซึ่ง  
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ในทันทีท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส้ำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
อีกทั งยังให้สิทธิในกำรแสดงควำมเห็น และค้ำถำมในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ 

 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง ประธำนที่ประชุมจะชี แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม รวมถึง
ขั นตอนกำรออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ 

 กรรมกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชี แจงและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง นอกจำกนี ยังมีผู้จัดกำรแผนกบัญชีและกำรเงินร่วมตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัทฯ
อีกด้วย 

 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรส่งค้ำถำมหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ำก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงควำม
คิดเห็นและตั งค้ำถำมในที่ประชุม โดยมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค้ำถำมในที่ประชุม  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆเข้ำร่วมประชุมแทนได้ 

 บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส้ำคัญ ไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ตรวจสอบได้   

 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทั งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักกำรดังนี  
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในกำรซื อและขำยหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ 
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรรับใบหุ้นและสิทธิกำรโอนหุ้น 
 บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรรับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ  
 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอัน

สมควร 
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรตั งและถอดถอนกรรมกำร 
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั งและก้ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรได้รับส่วนแบ่งผลก้ำไรจำกบริษัทในรูปแบบเงินปันผล 
 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก้ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน

เสียงได้เองในแต่ละวำระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สำมำรถมอบอ้ำนำจ ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่น เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั งเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี  
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 คณะกรรมกำรจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ้ำเป็น โดยเฉพำะวำระ
ส้ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ 

 บริษัทฯ ก้ำหนดให้มีกำรป้องกันกำรน้ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลไปเปิดเผย
ต่อหน่วยงำนหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงำนหรือผู้บริหำรน้ำข้อมูลไปเปิดเผยหรือน้ำไปใช้
เพื่อหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นควำมผิดร้ำยแรงและถูกลงโทษทำงวินัย  นอกจำกนี 
บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรตรวจสอบกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน้ำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตนในกำรซื อขำยหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 
กำรก้ำกับดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 กรรมกำรและผู้บริหำรที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวำระ เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสำมำรถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในวำระกำรประชุมนั นๆ 
ซึ่งทำงบริษัทฯจะรวบรวมพร้อมจัดท้ำข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมเผยแพร่ไว้ใน www.qualitechplc.com

เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส้ำหรับผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม เป็นกำรล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนวันประชุม 
 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มที่ส้ำคัญ ดังนี  

ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะด้ำเนินธุรกิจด้วยควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำร  โดยปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และด้ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั งเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม้่ำเสมอ และครบถ้วนตำม
ควำมเป็นจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ มีกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่พนักงำน โดย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ พนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมส้ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ 
ที่มีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ที่จะมีปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมทั งในด้ำนกำรให้โอกำส 
และกำรให้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรประเมินผลของกำรปฏิบัติงำน
ด้วยตัวชี วัด KPI เพื่อใช้วัดผลส้ำเร็จจริง ทั งนี บริษัทฯยังดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำร
ท้ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพของ
พนักงำนอย่ำงทั่วถึงและสม้่ำเสมอ  ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงำนอย่ำงเคร่งครัด รวมทั งหลีกเลี่ยงกำรกระท้ำใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทำงให้
พนักงำนได้ร้องเรียนเรื่องที่อำจเป็นกำรกระท้ำผิดและได้ก้ำหนดแนวทำงในกำรปกป้อง
พนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำรกระท้ำผิด ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมม่ันคงในหน้ำที่กำร
ท้ำงำนของพนักงำน รวมถึงกำรแต่งตั ง โยกย้ำย กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ ต้องกระท้ำด้วย
ควำมสุจริต และตั งอยู่บนพื นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำน 

ลูกค้า :  บริษัทฯ มุ่งม่ันที่ให้บริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ในรำคำที่เหมำะสม  แสวงหำลู่ทำงอย่ำง
ไม่หยุดยั งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด พร้อมกับตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว อีกทั งได้ก้ำหนด

http://www.qualitechplc.com/
http://www.qualitechplc.com/
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นโยบำย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ว่ำด้วยกำรรับและ
กำรให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทำงที่มิชอบ ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
โดยเปิดเผยถึงแนวทำงกำรปฏิบัติให้กับลูกค้ำของบริษัทฯ รับทรำบโดยทั่วกัน 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :  บริษัทฯ จะไม่ด้ำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำและเจ้ำหนี  และมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติตำม
เง่ือนไขต่ำงๆ ที่มีต่อเจ้ำหนี อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงิน กำร
ช้ำระคืน กำรดูแลคุณภำพหลักทรัพย์ค ้ำประกัน กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่
ได้ท้ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี  เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นกำรเรียก รับ หรือ
จ้ำงผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในกำรค้ำ 

คู่แข่งทางการค้า :  บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดีและกฎหมำยที่ก้ำหนดไว้ 
รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริตเพื่อท้ำลำย
คู่แข่ง ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เหมำะสม  

สังคมส่วนรวม :  บริษัทฯด้ำเนินธุรกิจโดยค้ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส้ำคัญ เน้นกำรปลูกฝัง
จิตส้ำนึกควำมรับผิดชอบและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ น
อย่ำงต่อเนื่อง และไม่กระท้ำกำรใดๆที่ขัดหรือผิดกฎหมำย พร้อมทั งส่งเสริมคุณภำพสังคมทั ง
ภำยใน และภำยนอกโดยท้ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

 ส่ิงแวดล้อม :        บริษัทจะไม่กระท้ำกำรใดๆที่ส่งผลเสียต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ มีจิตส้ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และให้พนักงำนทุกคนรวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

 
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี  

- เว็บไซด์ :  http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard 
- E-mail   :  info@qualitechplc.com 
- โทรศัพท์: 038-691408-10 โทรสำร: 038-692028 
- จดหมำย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สำรภำพ ผู้จัดกำรฝ่ำยอ้ำนวยกำร 

                                          2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ 
                บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้ำนพลง ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

- ส้ำหรับพนักงำน  สำมำรถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหำรได้โดยตรงทำงอีเมล์ในระบบ 
Intranet ของบริษัท 

 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลำ และได้มำตรฐำนตำม
ข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ้ำปี (แบบ56-1) และรำยงำนประจ้ำปี 
(แบบ 56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส้ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั งหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่ำนทำงเว็บไซด์ www.qualitechplc.com 

http://www.qualitechplc.com/index.php/th/webboard
mailto:info@qualitechplc.com


 

รายงานประจ าปี 2558 
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 

  
 

32 

 คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบกำรเงินรวมของบริษัทจัดท้ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสม กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด้ำรงรักษำไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรด้ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส้ำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่ำงสม้่ำเสมอ รวมทั งเปิดเผยข้อมูลที่
ส้ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี  คณะกรรมกำรได้แต่งตั งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และระบบกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครั ง ทั งนี รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยงำนของผู้สอบบัญชี รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทฯและคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั งบทบำท หน้ำที่ และวำระกำรด้ำรง
ต้ำแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ้ำปีของบริษัท  

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นั น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะ
มอบหมำยให้นำยสรรพัชญ์ รัตคำม กรรมกำรผู้จัดกำร และนำงสำวกุลนิษฐ์ สำรภำพ  ผู้จัดกำรฝ่ำยอ้ำนวยกำร ท้ำหน้ำที่ใน
กำรติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์พร้อมกับต้อง

ไม่มีประวัติกำรกระท้ำผิดกฎระเบียบของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
คณะกรรมกำรของบริษัทมำจำกกำรแต่งตั งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ้ำนวน 9 คน  โดยเป็น
กรรมกำรอิสระ 4 คน  ท้ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำร 1 คน และกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 
คนเป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีเพียงพอที่จะสำมำรถท้ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ ทั งนี บริษัท
ก้ำหนดให้อย่ำงน้อย  1  ใน  3  ของกรรมกำรทั งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ  3  คน  เป็นกรรมกำรอิสระ ท้ำหน้ำที่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้ด้ำเนินไปอย่ำง
ถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร  เพื่อให้เกิด
กำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน ทั งนี บริษัทฯ ได้ก้ำหนดขอบเขต อ้ำนำจ  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรบริษัท  กรรมกำรบริหำร  และกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงชัดเจน  เพื่อมิให้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรมี
อ้ำนำจบริหำรและอนุมัติวงเงินไม่จ้ำกัด 
 

 
(2)   คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก้ำกับดูแลกิจกำรคือ 
 คณะกรรมกำรบริหำร มีไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งช่วยให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต

อ้ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่ำ 3 คน ท้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และ

ระบบกำรควบคุมภำยใน และช่วยในกำรก้ำกับดูแลกำรด้ำเนินกิจกำรของบริษัท มีขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยสมำชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่ก้ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกำศ ข้อบังคับ  หรือระเบียบของส้ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์หรือของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ยังไม่มีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรเป็น
คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก้ำกับดูแลงำนให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตำมข้อก้ำหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนตำมนโยบำย
กำรก้ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทท่ีก้ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 

อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตบริษัทฯ อำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆขึ นมำปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
เพื่อแบ่งเบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท   
 

(3)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทท้ำหน้ำที่ก้ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ  และ

งบประมำณของบริษัท  ตลอดจนก้ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก้ำหนดไว้  อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มี 
 

นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีนโยบำยกำรก้ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีกำรทบทวน

นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ้ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 บริษัท ด้ำเนินกิจกำรด้วยกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญหำ หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้ก้ำหนด

แนวทำงปฏิบัติไว้ ดังนี  
 ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท 
 พนักงำนจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตำมที่บริษัทอนุญำตให้ใช้งำนได้เท่ำนั น  เพื่อป้องกัน

กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 กำรน้ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก ที่ได้รับมำหรือที่จะน้ำมำใช้ภำยใน

บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 
 พนักงำนจะต้องไม่น้ำ หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำยอันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์

ของผู้อื่นที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ำมำใช้
ในกิจกำรของบริษัทฯ  

 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัท ด้ำเนินกิจกำรโดยใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ยึดม่ันคุณภำพที่ดีของบริกำรเป็น

ส้ำคัญ และปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด ภำยใต้ค่ำนิยมในกำรด้ำเนินธุรกิจที่ว่ำ “ถูกต้อง 
ปลอดภัย ใส่ใจคุณภำพ” บริษัทจึงตระหนักถึงควำมส้ำคัญและมีควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปช่ันทุกรูปแบบ  
ด้วยเหตุนี คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ก้ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันเพื่อประกำศเจตนำรมณ์ของบริษัทใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และมุ่งหมำยให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ภำยใต้นโยบำยเดียวกัน  
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 นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันนี  ก้ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ้ำนำจในกำรควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรด้ำเนินธุรกิจ ยึดถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด   ทั งนี ได้ท้ำประกำศเป็นลำยลักอักษรให้กับพนักงำนทุกท่ำนได้รับทรำบ 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทฯ จัดท้ำข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ 

และผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำงๆยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในกำรรักษำควำมลับของบริษัท  กำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตำมกฎหมำย  กำรเคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน  และกำรดูแลรักษำทรัพยำกรทั ง
ภำยในบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งกำรให้ควำมส้ำคัญกับจริยธรรมในกำรด้ำเนินธุรกิจจะท้ำให้มีกำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรควบคุมภำยในท้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพขึ นส่งผลให้เกิดควำมเช่ือม่ันกับตลำดทุนและสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือให้กับนักลงทุน 

 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ได้ก้ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ  พนักงำนทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนั น กำรกระท้ำและกำรตัดสินใจใดๆ จะต้องปรำศจำกอิทธิพลของควำม
ต้องกำรของส่วนตัว ของครอบครัว ของญำติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นกำรเฉพำะ โดยก้ำหนดนโยบำยที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  

 รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนที่จะท้ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงรอบคอบ
ทุกรำยกำร รวมทั งก้ำหนดรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรเกี่ยวโยงกัน เสมือนท้ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก 
(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำควำมจ้ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล
ของรำยกำร  และเม่ือบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ท้ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันแล้ว  หำกเป็นรำยกำรตำมที่ก้ำหนด
ใน “ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรปฏิบัติกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะด้ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำร ของประกำศดังกล่ำว  รวมทั งเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ้ำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ้ำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรท้ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหำ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสถำนกำรณ์อื่นๆที่ท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

 

 สถำนกำรณ์อื่นๆที่ท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  แบ่งออกเป็น  
1. กำรลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลำกรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จำก

บริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้ำ/ผู้ขำยที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกิจกำรดังกล่ำว เว้นแต่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. กำรรับของขวัญ  บุคลำกรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ต๋ัวโดยสำร บัตรชมกีฬำ  ข้อเสนอเพื่อกำร
พักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นกำรส่วนตัว ฯลฯ  หำกกำรกระท้ำดังกล่ำวจะน้ำไปสู่กำร
สร้ำงข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือท้ำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  

3. กำรรับงำนทำงวิชำกำร งำนบริกำรสำธำรณะ เป็นวิทยำกร หรือกำรรับต้ำแหน่งใด ๆ บุคลำกรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สำมำรถขออนุมัติจำกผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยตำมสำยงำน เพื่อรับงำนในสถำบันวิชำกำร  งำน
บริกำรสำธำรณะ เป็นวิทยำกร หรือกำรรับต้ำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมกำรบริษัท ที่ปรึกษำ  ซึ่งจะช่วยขยำย
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วิสัยทัศน์ และประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกรผู้นั น แต่จะต้องไม่น้ำเอำบริษัทฯ  หรือต้ำแหน่งของตนใน
บริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท้ำภำยนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท้ำเช่นนั นได้ด้วย 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ  จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เกิดควำมเช่ือม่ันแก่นักลงทุนว่ำบริษัทจะมีกำรด้ำเนินงำนที่

มีประสิทธิผลและเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือให้กับงบกำรเงิน  โดยบริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท้ำหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงและ
ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในทุกปี  และแต่งตั งให้นำงวิมล   แซ่ฟุ่ง  ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท  ด้ำรงต้ำแหน่งเป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และน้ำเสนอผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยทุกๆ 3 
เดือน 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส้ำคัญกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั งควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน
และภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนประสิทธิภำพและควำมเพียงพอ
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน  

 
(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีก้ำหนดประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั ง และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำม
ควำมจ้ำเป็น โดยมีกำรจัดท้ำรำยงำนผลงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก้ำกับ 
ควบคุมและดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำร โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำร
เพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ้ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรสำมำรถร้องขอสำรสนเทศที่จ้ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกเลขำนุกำรบริษัท 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรจะร่วมกับพิจำรณำก้ำหนดวำระกำรประชุม โดยเปิดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้  โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้สำรสนเทศในรำยละเอียดเพิ่มเติม 

 
(5)   ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีนโยบำยก้ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูง
ใจให้สำมำรถรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่ต้องกำรได้ ค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสำหกรรม
เดียวกัน และเช่ือมโยงกับผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ  โดยขออนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ส่วนค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง ก้ำหนดให้มีควำมเหมำะสมกับอ้ำนำจหน้ำที่
ตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก้ำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่ำตอบแทนเป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำวสอดคล้องกับผลงำนของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละ
รำย 

(6)   การพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมและอ้ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท 

เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท้ำเป็นกำรภำยในบริษัทหรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอก 

ทุกครั งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษัทจะจัดให้มีเอกสำรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร



 

รายงานประจ าปี 2558 
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 

  
 

36 

ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงจัดให้มีกำรแนะน้ำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด้ำเนินธุรกิจให้แก่กรรมกำรใหม่ 
 

การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรตรวจสอบกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน้ำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่

เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตนในกำรซื อขำยหลักทรัพย์ดังนี  
1.  ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั งผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับหน้ำที่ท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทก้ำหนดลงโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

2. บริษัทฯ ก้ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535  เพื่อให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบกำรซื อขำยหุ้นของผู้บริหำรทุกรำย  

3.  บริษัทฯ จะด้ำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น
สำระส้ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษั ท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูล 

 ที่เป็นสำระส้ำคัญนั นต่อบุคคลอื่น ทั งนี หำกพบว่ำมีกำรใช้ข้อมูลภำยในมีควำมประพฤติท่ีส่อไปในทำงที่จะ
ท้ำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับควำมเสื่อมเสียและเสียหำย  โดยผู้กระท้ำกำรเป็นบุคลำกรระดับคณะ
กรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำบทลงโทษตำมควำมเหมำะสม และหำกผู้กระท้ำผิด
เป็นผู้บริหำรระดับรองลงไป  คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำบทลงโทษส้ำหรับผู้กระท้ำผิดนั นๆ 
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ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)  
 บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งม่ันด้ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำล มีเจตนำรมณ์ในกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมส้ำคัญต่อควำมรับผิดชอบทำงสังคมทั งภำยในและภำยนอก โดยก้ำหนด
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ครอบคลุมกำรดูแลและพัฒนำบุคลำกร กำรด้ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ำย ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัยและคุณภำพในกำรให้บริกำร กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่บริษัทฯ ด้ำเนินธุรกิจด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย โดยกำรให้บริกำรทดสอบ
ตรวจสอบและรับรองคุณภำพนั น เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบหรือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและ
ข้อก้ำหนดตำมกฎหมำย ทั งนี เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบควำมปลอดภัยสำธำรณะทั งในและต่ำงประเทศ จึงเป็นหน้ำที่
ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงำนตำมข้อก้ำหนดหรือข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด ดังก้ำหนดไว้ในค่ำนิยมของบริษัทฯ ที่ว่ำ 
“ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภำพ” 
 ทั งนี  บริษัทฯ มีนโยบำยให้ผู้บริหำร และพนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ้ำทุกปี และได้มีกำรระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท ดังนี  
 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

   บริษัทฯ ก้ำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
ตั งอยู่บนพื นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย และเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด้ำเนิน
ธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มำจำกกำรด้ำเนินงำนที่ไม่ถูกต้องตำมพื นฐำนของกำรด้ำเนินธุรกิจที่ดีมี
ธรรมำภิบำล รวมถึงมีนโยบำยในกำรด้ำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  จึงได้จัดท้ำแนวทำงกำร
ปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในจรรยำบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว 
ซึ่งสำมำรถสรุปใจควำมส้ำคัญในเรื่องนี  ดังต่อไปนี  

 บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในกำรด้ำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้ำทีข่องกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมทั งกฎหมำยที่จะประกำศใช้
ในอนำคต ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนและกำรท้ำงำนของตน ดังนั นกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนต้องศึกษำและท้ำควำมเข้ำใจในกฎระเบียบท่ีใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของทำง
รำชกำร ทั งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนำคต โดยกรรมกำร  ผู้บริหำร และ
พนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบ
ข้อบังคับในกำรท้ำงำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด อีกทั งหลีกเลี่ยงกำรกระท้ำใดๆ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อช่ือเสียงในกำรด้ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ้ำเพำะ
ของคู่แข่งโดยวิธีกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรขโมย กำรจำรกรรม หรือกำรละเมิดข้อตกลง
ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง  ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำหรือบุคคลอื่น  

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 บริษัทฯ มีกำรตัดสินใจและวิธีกำรด้ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสที่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั งหลำยรับทรำบและตรวจสอบได้ ภำยใต้กฎหมำยและกรอบข้อบังคับ 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันมิให้ควำมลับทำงกำรค้ำรั่วไหลไปยัง
คู่แข่งทำงกำรค้ำ รวมทั งเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลที่จ้ำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ 
โดยเท่ำเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตำม
ควำมจริงตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนด 

 กรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนักงำนได้ มีกำรท้ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ด้ำเนินกำรเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระท้ำกับบุคคลภำยนอก ซึ่งกรรมกำรหรือพนักงำนผู้นั นจะต้อง
ไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ 

 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจำกผู้เกี่ยวข้อง
ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ หำกกำรรับนั นอำจท้ำให้เข้ำใจได้ว่ำผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอำจทำ้ให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

 กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำกอคติ ไม่ใช้
อ้ำนำจหนำ้ที่ของตนในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องช่วยหรือพยำยำมเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
ปกป้องเครื่องหมำยกำรค้ำที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ รวมทั งต้องไม่กระท้ำกำรใดๆ ที่
เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น หรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องให้ควำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อก้ำหนดกำรจ้ำง
งำน  หมำยรวมถึง กำรสรรหำบุคลำกร กำรพิจำรณำผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำกกำรจ้ำง
งำน กำรปรับเลื่อนต้ำแหน่ง  กำรโอนยำ้ย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม กำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบข้อบังคับ กำรสิ นสุดสภำพกำรจ้ำงงำน  กำรปลดและรับพนักงำนกลับเข้ำมำท้ำงำน
ใหม่ ตลอดจนกำรเข้ำมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนำกำรเป็นต้น 

 
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 

   บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม เสมอภำค ผู้บริหำรให้ควำมส้ำคัญกับ
พนักงำนทุกระดับไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำจำกสถำบันใด จะได้รับโอกำสเท่ำเทียมกัน ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของ
พนักงำน ขึ นอยู่กับผลงำนควำมสำมำรถโดยใช้ระบบบริหำรผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจำกนี บริษัทฯ ยังเปิดกว้ำง
ในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน โดยมีช่องทำงให้
พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกล่องแสดงควำมคิดเห็นในองค์กร มีกำรจัดสรรสวัสดิกำรและกิจกรรมสันทนำกำร
เป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน 

  การจ้างงาน 
  วันและเวลำท้ำงำนของพนักงำนบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี  

1. งำนในส้ำนักงำน วันทำ้งำนวันจันทร์ ถึง วันเสำร ์เวลำ  08:00 น. – 17:00 น.  
2. งำนปฏิบัติภำคสนำม งำนโครงกำร ประเภทงำนตรวจสอบทดสอบ วันและเวลำท้ำงำนขึ นกับกำรตก

ลงกับลูกค้ำ ภำยใต้กรอบกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 
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ทั งนี เนื่องจำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯเป็นกำรให้บริกำรทดสอบตรวจสอบในสถำนที่ที่ลูกค้ำก้ำหนด 
กำรปฏิบัติงำนจะปฏิบัติงำนทั งขณะกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำยังท้ำงำนและขณะหยุดท้ำงำน (Shutdown) ดังนั นจึง
เป็นกำรยำกที่จะก้ำหนดวันและเวลำท้ำงำนที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงำนที่ต้องปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกับลูกค้ำ โดย
บริษัทฯได้จัดสรรค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสมให้กับพนักงำน 

ในกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนใหม่ บริษัทฯ พิจำรณำควำมเหมำะสมทั งในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และควำมประพฤติ ผ่ำนระบบกำรคัดเลือกทั งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน กำรค้ำนวณ กำรทดสอบ
ทำงด้ำนภำษำ กำรทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทำงคอมพิวเตอร์ และกำรสัมภำษณ์ โดยผู้ที่ผ่ำนคัดเลือกจะต้องเป็น
พนักงำนทดลองงำนมีระยะเวลำติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี ว่ำพนักงำนผู้นั นมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนที่บริษัทฯก้ำหนดไว้หรือไม่ หรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมำะสมและสำมำรถ
หรือพัฒนำให้ปฏิบัติงำนในต้ำแหน่งงำนนั นๆต่อไปได้หรือไม่ 

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทฯ มีกำรก้ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมมำกที่สุด โดยก้ำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำรทบทวนอัตรำผลตอบแทนอย่ำงสม้่ำเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน
ในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในกำรท้ำงำน ค่ำต้ำแหน่ง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำใบรับรอง เป็นต้น รวมทั งยัง
จัดสรรสวัสดิกำรด้ำนอื่นๆ ได้แก่ 

โดยบริษัทฯได้จัดตั งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรตำมระเบียบของกระทรวงแรงงำนและ
สวัสดิกำรสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง เพื่อพิจำรณำเรื่องสวัสดิกำรของพนักงำนโดยเฉพำะ 

 กองทุนเงินส้ำรองเลี ยงชีพ 
 ประกันชีวิต/สุขภำพ/อุบัติเหตุ 
  ประกันสังคม  
 กองทุนสวัสดิกำรเงินกู้ยืมเพื่อพนักงำน 
 เงินช่วยเหลือพนักงำนกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต 
 ทุนกำรศึกษำบุตร 
 ชุดฟอร์มพนักงำน  
 รถรับส่ง  
 เบี ยขยัน 
 กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ้ำปี 
 กำรตรวจสุขภำพก่อนเริ่มงำน  
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกำรท้ำงำน 
 สวัสดิกำรของเยี่ยมพนักงำนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

โดยบริษัทฯได้จัดตั งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรตำมระเบียบของกระทรวงแรงงำนและ
สวัสดิกำรสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง เพื่อพิจำรณำเรื่องสวัสดิกำรของพนักงำนโดยเฉพำะ 
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การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพรำะบุคลำกรเป็นสิ่งส้ำคัญของกำรขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่

เป้ำหมำยและเป็นแรงผลักดันส้ำคัญที่น้ำพำองค์กรไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้ นในกำรพัฒนำ
พนักงำนตั งแต่แรกเข้ำจนกระทั่งเกษียณอำยุงำน ดังนี  

 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้เบื องต้นเกี่ยวกับบริษัทฯ ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในกำรท้ำงำน ควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำน รวมทั งจรรยำบรรณ
ธุรกิจ และค่ำนิยมองค์กร เป็นต้น 

 จัดให้มีกำรฝึกอบรมทำงด้ำนเทคนิค เช่น กรรมวิธีกำรเช่ือมขั นพื นฐำนส้ำหรับผู้ตรวจสอบงำนเช่ือม 
กำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนรังสี  กำรทดสอบด้วยคลื่นควำมถี่สูง (Ultrasonic Test) กำรทดสอบด้วย
สนำมแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม (Penetrant Test) กำรท้ำงำน
ในสถำนที่อับอำกำศ กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ฯลฯ  เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ทำงด้ำน
เทคนิคเฉพำะทำง สำมำรถน้ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 กำรฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงำนทำงด้ำนกำรบริหำร เช่น Leadership Development Program เทคนิค
กำรเป็นพี่เลี ยงมืออำชีพ Finance for Non-Finance ภำษำอังกฤษพื นฐำนเพื่อกำรสื่อสำร Business Plan
เป็นต้น 

 จัดให้มีกำรฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ้ำวัน เช่น กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้
ชีวิตเบื องต้น กำรฝึกดับเพลิงขั นต้น ภำษำอังกฤษพื นฐำนเพื่อกำรสื่อสำร เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้พนักงำนมีแผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยในปี  2558 ได้มีจัดท้ำ 
Development Plan เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพในปี 2559 

 มีกำรจัดท้ำแผนกำรฝึกอบรมล่วงหน้ำเป็นรำยปี ซึ่งมีงบประมำณรองรับอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
ต่ำงๆ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน และส่งบุคลำกรไปอบรมกับสถำบัน
ฝึกอบรมภำยนอกรวม 43 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงำนทุกส่วนงำน 

 มีระบบติดตำมเพื่อประเมินผลพนักงำนภำยหลังกำรฝึกอบรม ท้ำให้ม่ันใจว่ำพนักงำนได้รับกำร
พัฒนำในเรื่องที่เข้ำรับกำรอบรม และมีระบบกำรออกใบรับรอง และก้ำหนดระยะเวลำกำรทบทวน
กำรฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่ำงเหมำะสม 
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ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทตระหนักถึงควำมส้ำคัญต่อควำมปลอดภัยในชีวิต สุขภำพอนำมัยของพนักงำน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จึงก้ำหนดให้มีกำรใช้ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำนสำกล มำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 บริษัท มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยวิชำชีพ เป็นผู้ด้ำเนินกำรควบคุม ติดตำมสถำนกำรณ์ควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด้ำเนินงำน รวมถึง
กำรส่งเสริมให้พนักงำนเห็นควำมส้ำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย  กำรด้ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนในปี 2558 ได้แก่ 

 กำรจัดท้ำแผนกำรป้องกัน หรือแผนกำรลดควำมเสี่ยง ในกำรเกิดอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำน หรือ

กำรเกิดอันตรำยบริเวณสถำนที่ต่ำงๆ ในบริษัท กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำม

ปลอดภัย รวมถึงกำรตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ  

 เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยเละข้อบังคับต่ำงๆ ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกฎหมำยอื่นที่

เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยด้ำนคมนำคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น 

รวมถึงกำรแจ้งข้อมูลกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผ่ำนช่องทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และ

ป้ำยประกำศบริษัท เพื่อให้พนักงำนสำมำรถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงำนในกำรส่งเสริม

สร้ำงควำมปลอดภัยแก่ตนเอง  

 นอกจำกกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื องต้นในระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยแก่

พนักงำนทุกคนแล้วยังให้ควำมรู้แก่พนักงำนเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในด้ำนต่ำงๆ อย่ำง

สม้่ำเสมอ ทั งในรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรเผยแพร่ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์และกำรส่งจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์ภำยใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในกำรท้ำงำนแล้ว ยังช่วยให้เกิดควำม

ปลอดภัยในกำรด้ำเนินชีวิตประจ้ำวันด้วย เช่น เรื่องกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย กำรใช้อุปกรณ์ในกำร

ท้ำงำนที่ถูกต้อง เป็นต้น 

 จัดตั งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีกำรประชุมเพื่อวำงนโยบำยด้ำนควำม

ปลอดภัย และติดตำมผลเป็นประจ้ำทุกเดือน 

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน 
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่ำในควำมเป็นมนุษย์ถือเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

ซึ่งทรัพยำกรบุคคลถือเป็นหัวใจส้ำคัญในกำรพัฒนำผลผลิตและสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืนให้กับธุรกิจ  บริษัทฯ จึง
ตระหนักและเคำรพสิทธิมนุษยชนเสมอมำ  โดยปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่มี
กำรแบ่งแยกสีผิว เชื อชำติ เพศ ศำสนำ เผ่ำพันธุ์ สัญชำติ ควำมยำกจน ควำมพิกำร  ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคำรพ
และยอมรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด สังคม สิ่งแวดล้อมกฎหมำยและวัฒนธรรม 
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 (3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ 
  บริษัทฯ ให้บริกำรกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ภำยใต้กำรยึดหลัก
มำตรฐำนสำกลและข้อก้ำหนดตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด มุ่งสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำเพื่อให้
ได้รับบริกำรอย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย ผ่ำนระบบกำรส้ำรวจ ติดตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำพร้อมปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
(4) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
  บริษัทฯ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถท้ำได้ เช่น ป รับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด โครงกำรเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศ
ให้ประหยัดค่ำไฟฟ้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงกำรเปลี่ยนหลอดไฟในส้ำนักงำนให้เป็นหลอดประหยัดไฟ จัดให้มี
ถังขยะส้ำหรับแยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรท้ำลำยอย่ำงถูกวิธี เป็นต้น  
 
(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอำใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง 
รวมถึงกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบทำงสังคม โดยให้กำรสนับสนุนและมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคมอย่ำงสม้่ำเสมอ โดยในกำรด้ำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วม โดยแต่ละ
โครงกำรมีกำรจัดตั งคณะท้ำงำนที่มำจำกหลำยๆส่วนงำน 

 
ในรอบปี 2558 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทำงสังคมดังต่อไปนี  

 ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคปฏิทินตั งโต๊ะ  เพื่อน้ำไปท้ำเป็นบัตรค้ำอักษรเบรลล์  สื่อกำร

สอนให้กับโรงเรียนสอนคนตำบอด กรุงเทพฯ  โดยรวบรวมและนำ้ส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 

 บริษัทสนับสนุนโครงกำรธนำคำรขยะ โดยกำรแยกประเภทขยะก่อนทิ ง เพื่อลดปัญหำภำวะโลกร้อน  

ด้วยกำรแยกทิ งขยะที่สำมำรถน้ำกลับมำใช้ได้มำใช้ใหม่ แยกประเภทของขยะเพื่อให้สำมำรถท้ำลำยได้

ถูกวิธี  

 กำรก้ำจัดสำรเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม  

 กำรจัดท้ำโครงกำรประหยัดกำรใช้น ้ำและโครงกำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  

 บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงำน  ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

 สนับสนุนทุนกำรศึกษำบุตรของพนักงำน 

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองชำก ต.หนอกชำก จ.ชลบุรี  
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 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้ำนพลง  ต.มำบตำพุด  จ.ระยอง  ขุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภำพให้สวยงำม

เนื่องในโอกำสวนัรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงกำรพัฒนำชุมชน-คลองหลอดคลองเรำ 

 

 

 

 

 

 

 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้ำนพลง  ต.มำบตำพุด  จ.ระยอง  ท้ำควำมสะอำด  กวำดถนน  บริเวณโดยรอบ

ชุมชน  เนื่องในโอกำสวันพ่อแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคเงินช่วยเหลือเพื่อสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กก้ำพร้ำ  

วัดพระบำทน ้ำพุ  จ.ลพบุร ี

 ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคเงินช่วยเหลือเพื่อซื อโต๊ะ  เก้ำอี และอุปกรณ์กำรเรียน  ให้กับ

โรงเรียนกองม่องทะ  อ.สังขละบุรี  จ.กำญจนบุรี 

 บริษัทเปิดโอกำสให้นักเรียนนักศึกษำได้มีโอกำสมำฝึกงำนเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ น้ำไปต่อ

ยอดในกำรประกอบอำชีพต่อไป 

 บริษัทได้จัดสรรบุคลำกรผู้มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนเทคนิคไปเป็นวิทยำกรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ

คณะอำจำรย์วิทยำลัยเทคนิคในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้ำนพลง  ต.มำบตำพุด  จ.ระยอง  สืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 

 บริจำคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงำนกำรกุศลกำรรวมน ้ำใจ  กับกำชำดจงัหวัดชลบุรี 

 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้ำนพลง  ต.มำบตำพุด  จ.ระยอง  สืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ 

 บริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่ำจิตรกรทุพพลภำพที่วำดภำพด้วยปำกหรือเท้ำ  โดยกำรน้ำ

ผลงำนด้ำนศิลปะมำผลิตเป็น  บัตรอวยพร, ปฎิทินตั งโต๊ะ  และที่ค่ันหนังสือฯลฯ  
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 บริจำคเงินสนับสนุน ชมรมผู้ตรวจสอบวัสดุ ได้จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฎิบัติกำรตรวจสอบวัสดุและ

พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 (6) การไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ย่ังยืน  
   กำรยึดม่ันในหลักธรรมภิบำลและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประกำรหนึ่งของ

ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมำกกว่ำกำรท้ำสำธำรณประโยชน์เป็นครั งครำว หำกแต่เป็นสิ่งที่ต้องท้ำอย่ำง
ต่อเนื่องสม้่ำเสมอ บริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันที่จะพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ม่ันใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั งในระยะสั นและระยะยำว เพื่อให้ลูกค้ำและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้ำวหน้ำเติบโตไป
พร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้ำงชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงให้ควำมส้ำคัญในกำรส่งเสริม
นวัตกรรมให้เกิดขึ นทั่วทั งองค์กร เพื่อก้ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรด้ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้น
และสร้ำงโอกำสให้พนักงำนน้ำเสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีจะส่งผลทั งในเชิงมูลค่ำและคุณค่ำทั งทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ในทุกๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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1  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมหำชน ครั งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 23 มกรำคม 2559 โดยมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับ
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ทั ง 5 ส่วน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม ภำยหลังจำกกำรประเมินแล้ว
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัท มีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรท้ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ทั ง 5 ส่วน ที่มีควำมเหมำะสม
และเพียงพอในกำรที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจำกกำรที่ผู้บริหำรน้ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ้ำนำจ รวมถึงมีระบบ
กำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  นอกจำกนี บริษัท ยังมีระบบกำร
จัดเก็บเอกสำรส้ำคัญที่ท้ำให้กรรมกำร ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ้ำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำอัน
ควร 

ทั งนี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท้ำกำรสอบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยในส้ำหรับปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสำระส้ำคัญ 

 

2 นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีกำรจัดตั งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทุกไตรมำส เพื่อกำร

ประเมินประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ในปัจจุบัน กำรปฏิบั ติตำมนโยบำย 
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และควำมเหมำะสมและเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  โดยผู้ตรวจสอบภำยใน
ได้เข้ำตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะน้ำเพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน  ผู้บริหำรให้ควำมส้ำคัญและด้ำเนินกำรปรับปรุงตำมค้ำแนะน้ำของผู้ตรวจสอบภำยในแล้วเสร็จภำยในระยะไม่
เกิน 2 เดือนหลังจำกได้รับค้ำแนะน้ำ 

การควบคุมภายใน 
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รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ นในปี 2558 มีดังนี  
(1) รำยกำรระหว่ำงกันของ บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน)  

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นำยสุเมธ   
เตชำชัยนิรันดร์ 

กรรมกำรและผู้ถือ
หุ้นบริษัท 

นำยสุเมธท้ำสัญญำค ้ำประกัน
กำรเช่ำซื อรถยนต์ให้กับ
บริษัทฯ 
ปี 2558 : 2.66 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 3.24 ล้ำนบำท 

นำยสุเมธท้ำกำรค ้ำประกัน
ในนำมส่วนตัวให้กับบริษัท
ฯ โดยมิได้รับค่ำตอบแทน
แต่อย่ำงใด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรค ้ำ
ประกันดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผลและท้ำให้
บริษัทฯ ได้ประโยชน์
เนื่องจำกผู้ค ้ำประกันมิได้
คิดค่ำตอบแทนในกำรค ้ำ
ประกันแต่อย่ำงใด 

บริษัท คิวแอลที 
อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ้ำกัด 

เป็นบริษัทย่อยโดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.99 และมี
กรรมกำรและ
ผู้บริหำรถือหุ้น
ร่วมกัน 
 
 

รำยกำรรับ 
ค่ำจ้ำงงำน, คำ่เช่ำอำคำรและ
เฟอร์นิเจอร์, ขำยทรัพย์สิน, 
ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำร, 
เครื่องแบบพนักงำน 
ปี 2558 : 0.83 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 1.12 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
รำยกำรจ่ำย 
ค่ำจ้ำงงำน, Consumable, ซื อ
ทรัพย์สิน 
ปี 2558 : 23.29 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 26.38 ล้ำนบำท 
 

ค่ำจ้ำงงำนเป็นรำยกำรจ้ำง
งำนโดยมูลค่ำกำรจ้ำงงำน
เป็นรำคำที่เทียบเท่ำกำรจำ้ง
ของบริษัทอื่นๆ 
 
ค่ำเช่ำอำคำรและ
เฟอร์นิเจอร์เป็นค่ำเช่ำที่มี
รำคำเทียบเท่ำกับรำคำตลำด 
 
ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรเป็น
ค่ำจ้ำงด้ำเนินงำนปกติและ
เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 
กำรซื อ/ขำยทรัพย์สินเป็น
กำรซื อ/ขำยในมูลค่ำ
คงเหลือสุทธิ 
 
กำรซื อ Consumable เป็น
รำคำที่เทียบเท่ำกับรำคำ
ตลำดทั่วไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วเห็นวำ่
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ 
กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ 99.99 
และรำยกำรดังกล่ำว
เป็นไปตำมแนวทำง
กำรค้ำปกติ และเป็น
ประโยชน์ต่อกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 

รายการระหว่างกนั 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท  
ควอลลีเทค 
เมียนมำร์ จ้ำกัด 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
50.99 และกรรมกำร
และผู้บริหำรถือหุ้น
ร่วมกัน 

รำยกำรรับ 
ค่ำจ้ำงงำน, ค่ำจ้ำงบริหำร
จัดกำร, ค่ำเดินทำง, ค่ำที่พัก 
ปี 2558 : 1.27 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 1.49 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
รำยกำรจ่ำย 
ค่ำจ้ำงงำน, ค่ำเดินทำง, ค่ำที่
พัก 
ปี 2558 : 0.23 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 0.31 ล้ำนบำท 
 
เงินกู้ยืมระยะสั น 
ปี 2558 : 0.00 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 1.00 ล้ำนบำท 
 
ดอกเบี ยเงินกู้ยืมระยะสั น 
ปี 2558 : 0.06 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 0.03 ล้ำนบำท 

ค่ำจ้ำงงำนเป็นรำยกำรจ้ำง
งำน โดยมูลค่ำกำรจ้ำงงำน
เป็นรำคำที่เทียบเท่ำกำรจำ้ง
งำนของบริษัทอื่นๆ 
 
ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรเป็น
ค่ำจ้ำงด้ำเนินงำนปกติและ
เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 
ค่ำเดินทำง, ค่ำที่พัก เป็น
กำรส้ำรองจ่ำยคำ่ใช้จ่ำยให้
บริษัทย่อยก่อน แล้วจึงท้ำ
กำรจ่ำยคืนให้บริษัทฯ ใน
ภำยหลัง 
 
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิจโดยคิดอัตรำดอกเบี ย
ระหว่ำงกันตำมอัตรำ
ดอกเบี ยเงินให้สินเช่ือ
ประเภทเงินกู้แบบมี
ระยะเวลำ (MLR) ของ
ธนำคำรกรุงไทย จ้ำกัด 
(มหำชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วเห็นวำ่
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำอันเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรปกติ
กับบริษัทย่อย ไม่ได้ท้ำให้
บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
แต่อย่ำงใดมีควำม
สมเหตุสมผล 
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(2) รำยกำรระหว่ำงกันของ บริษัท ควอลลีเทค เมียนมำร์ จ้ำกัด 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Parami Energy 
Service Co., 
Ltd. 

กรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ของ Parami เป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัท ควอลลีเทค 
เมียนมำร์ จ้ำกัด โดยถือ
หุ้นร้อยละ 49.01% 

รำยกำรรับ 
ขำยสินค้ำ 
ปี 2558 : 1.52 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 3.75 ล้ำนบำท 
 
รำยกำรจ่ำย 
ค่ำจ้ำงงำน, ค่ำเช่ำสถำนที่
ปฏิบัติงำน, ค่ำเดินทำง, ค่ำที่
พัก 
ปี 2558 : 0.44 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 0.74 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงินกู้ยืมระยะสั น 
ปี 2558 : 0.56 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 0.50 ล้ำนบำท 
 
ดอกเบี ยเงินกู้ยืมระยะสั น 
ปี 2558 : 0.06 ล้ำนบำท 
ปี 2557 : 0.00 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

กำรขำยสินค้ำเป็นรำคำ
ขำยที่เทียบเท่ำกับรำคำ
ตลำดที่ท้ำกำรขำยให้กับ
ลูกค้ำรำยอื่น 
 
ค่ำจ้ำงงำนรำคำที่เทียบเท่ำ
กำรจ้ำงงำนของบริษัท
อื่นๆ 
 
ค่ำเช่ำสถำนที่ปฏิบัติงำน
เป็นสิ่งจ้ำเป็นเพื่อใช้เป็น
สถำนที่ปฏิบัติงำนและ
สถำนที่เก็บเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้อง
ด้ำเนินงำนในประเทศ
พม่ำ  
 
ค่ำเดินทำง, ค่ำที่พัก เป็น
กำรส้ำรองจ่ำยคำ่ใช้จ่ำย
ก่อน แล้วจึงท้ำกำรจำ่ยคืน
ให้ภำยหลัง 
 
กำรขอควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินจำก Parami 
เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจโดยคิด
อัตรำดอกเบี ยระหว่ำงกัน
ตำมอัตรำดอกเบี ยเงินให้
สินเช่ือประเภทเงินกู้แบบ
มีระยะเวลำ (MLR) ของ
ธนำคำรกรุงไทย จ้ำกัด 
(มหำชน)  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ 
โดยรำคำที่ท้ำสัญญำร่วมกัน
มีควำมสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรปกติกับ
บริษัทย่อย ไม่ได้ท้ำให้
บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
แต่อย่ำงใด 
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12.1  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในกำรเข้ำท้ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  จะต้องมีกำรน้ำเสนอเรื่องให้กับ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อท้ำกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรท้ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจกำร  
และเพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ  ประกำศ  ค้ำสั่ง  หรือข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรท้ำรำยกำรระหว่ำงกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้ 

ส้ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นกรณีกำรค้ำปกติ  เช่น  กำรซื อสินค้ำ กำรจ้ำหน่ำยสินค้ำ  เป็นต้น  บริษัทฯ มี
นโยบำยที่จะก้ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ  ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด้ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบ
ได้กับรำคำที่เกิดขึ นกับบุคคลภำยนอก  โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อ 
รำยกำรดังกล่ำวทุกไตรมำส  โดยควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจะพิจำรณำจำกรำคำตลำด  รวมถึงเง่ือนไขและควำม
จ้ำเป็นที่กระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ  เช่น  ระยะเวลำกำรจัดส่ง คุณสมบัติเฉพำะของสินค้ำเป็นต้น  ทั งนี เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส้ำคัญ 
 
12.2  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในกำรท้ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ นในอนำคต  เง่ือนไขต่ำงๆ  ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป  โดย
อ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขตลำดที่เหมำะสม  ทั งนี บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ/หรือ  กรรมกำรอิสระเป็น
ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำอัตรำค่ำตอบแทน  รวมทั งควำมจ้ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั นด้วย  หำกมีรำยกำรใด
ที่เกิดขึ นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต  บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎ  ประกำศ  และ/หรือ
ข้อบังคับของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
บริษัทอำจให้ผู้เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกั บรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว  เพื่อ
น้ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี  ทั งนี   กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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ตารางสรุปงบการเงินบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 
 หน่วย : พันบำท 

ผลการด าเนินงาน 
2556 2557 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

  รายได้รวม 401,134.07 100.00 505,419.79 100.00 517,434.01 100.00 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 397,005.27 98.97 500,892.64 99.10 510,023.86 98.57 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 265,312.92 66.14 336,954.61 66.67 333,763.52 64.50 

  ก าไรข้ันต้น 131,692.35 33.17* 163,938.03 32.73* 176,260.34 34.56* 

รำยได้อื่น 4,128.80 1.03 4,527.15 0.90 7,410.15 1.43 

  ก้ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 135,821.15 33.86 168,465.18 33.33 183,670.49 35.50 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 30,256.51 7.54 31,905.15 6.31 42,061.61 8.13 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2,272.75 0.57 2,613.00 0.52 2,675.00 0.52 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 17,146.99 4.27 25,032.83 4.95 28,470.76 5.50 

  รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 49,676.25 12.38 59,550.98 11.78 73,207.37 14.15 

  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  86,144.90 21.48 108,914.20 21.55 110,463.12 21.35 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 438.43 0.11 394.00 0.08 1,013.82 0.20 

  ก าไรก่อนภาษีเงินได้  85,706.47 21.37 108,520.20 21.47 109,449.30 21.15 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  2,559.65 0.64 3,463.36 0.69 6,976.64 1.35 

  ก าไรส าหรับปี 83,146.82 20.73 105,056.84 20.79 102,472.66 19.80 

ก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  0.00 0.00 0.00 0.00 568.66 0.11 

      ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 83,146.82 20.73 105,056.84 20.79 101,904.00 19.69 

ก้ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐำน (บำท) 0.87  1.08  1.05  

ก้ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.86  1.08  1.05  

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท) 3.72  4.24  4.54  

มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท) 1.00  1.00  1.00  

หมำยเหตุ: * อัตรำร้อยละของก้ำไรขั นต้น ค้ำนวณจำกมูลค่ำก้ำไรขั นต้น หำรด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วย : พันบำท 

ฐานะทางการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 38,744.38 9.00 28,027.96 5.56 27,623.95 5.15 

เงินลงทุนช่ัวครำว 75,180.96 17.46 87,815.67 17.42 112,918.74 21.05 

ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น 66,048.17 15.34 118,019.54 23.42 105,712.91 19.70 

มูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 91,819.56 21.32 78,072.15 15.49 67,978.46 12.67 

สินค้ำคงเหลือ 9,048.48 2.10 9,210.31 1.83 12,107.15 2.26 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 280,841.55 65.22 321,145.63 63.72 326,341.21 60.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกัน 13,958.08 3.24 19,203.65 3.81 30,669.92 5.72 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 130,295.54 30.26 156,131.16 30.98 167,257.10 31.17 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -    -  -    - 2,463.05 0.46 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ำย 4,548.81 1.06 6,614.37 1.31 9,381.74 1.75 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 934.53 0.22 882.26 0.18 421.11 0.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 149,736.96 34.78 182,831.44 36.28 210,192.92 39.18 
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                                                                         งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 

 หน่วย : พันบำท 

ฐานะทางการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

หนี้สิน             

หนี้สินหมุนเวียน             

เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 51,527.28 11.97 64,023.77 12.70 60,294.71 11.24 

ส่วนของหนี สินระยะยำวที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยใน 
1 ปี 3,289.37 0.76 3,731.71 0.74 4,328.42 0.81 

เงินกู้ยืมระยะสั น 
                   
-    

            
-    500.00 0.10 566.47 0.11 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 506.29 0.12 697.20 0.14 2,365.62 0.44 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 55,322.94 12.85 68,952.68 13.68 67,555.22 12.59 

หนี้สินไม่หมุนเวียน             

หนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 4,698.36 1.09 4,258.38 0.84 5,333.82 0.99 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 10,089.27 2.34 12,793.31 2.54 15,366.59 2.86 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14,787.63 3.43 17,051.69 3.38 20,700.41 3.86 

รวมหนี้สิน 70,110.57 16.28 86,004.37 17.07 88,255.63 16.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนจดทะเบียน 99,000.00 22.99 99,000.00 19.64 99,000.00 18.45 

ทุนที่ออกและช้ำระแล้ว 96,577.28 22.43 98,127.39 19.47 98,568.48 18.37 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 67,852.86 15.76 73,093.57 14.50 75,175.54 14.01 

ส้ำรองส่วนทุนจำกกำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 501.90 0.12 4,296.13 0.85 4,065.19 0.76 

ส้ำรองตำมกฎหมำย 10,000.00 2.32 10,000.00 1.98 10,000.00 1.86 

ก้ำไรสะสม 183,878.01 42.70 230,639.45 45.76 259,926.49 48.45 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 358,810.05 83.33 416,156.54 82.57 447,735.70 83.45 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม 1,657.89 0.39 1,816.16 0.36 542.80 0.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 360,467.94 83.72 417,972.70 82.93 448,278.50 83.55 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 430,578.51 100.00 503,977.07 100.00 536,534.13 100.00 
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 

     หน่วย: บำท 

รายการ 2556 2557 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก้ำไรก่อนภำษีเงินได้ 85,706,464.66  108,520,204.89  109,449,300.34  

  รำยกำรปรับปรุง    

   ก้ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ น (918,460.49) (384,218.44) (660,032.39) 

  ก้ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ น - - (180,260.67) 

   หนี สงสัยจะสูญ 761,091.34  369,313.50  1,444,244.75  

   มูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (เพิ่มขึ น) ลดลง (28,672,789.97) 13,747,406.09  10,093,697.80  

   ค่ำเสื่อมรำคำ 18,485,956.56  27,230,993.70  29,738,091.25  

   (ก้ำไร) ขำดทุนจำกกำรตัดจ้ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 458,089.26  19,359.22  (3,799,059.27) 

   ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 18,136.04  - - 

  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์กลับรำยกำร - (10,323.32) (2,267.58) 

  ค่ำตัดจ้ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 531,070.66  

  ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยตัดจ้ำหน่ำย 39,618.44  - 978.61  

   ผลประโยชน์พนักงำน 2,489,935.00  4,422,499.02  1,261,938.02  

   ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี ยจ่ำย 428,710.82  393,999.54  1,013,821.54  

  78,796,751.66  154,309,234.20  148,891,523.06   428,710.82  

   กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด้ำเนินงำน (เพิ่มขึ น) ลดลง       

   ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น 16,202,683.25  (52,340,683.14) 11,188,036.94  

   สินค้ำคงเหลือ (3,897,732.72) (161,828.78) (2,896,846.51) 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - (535,100.00) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (662,243.04) 62,591.32  163,919.58  

   กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี สินด้ำเนินงำนเพิ่มขึ น (ลดลง)       

   เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 6,004,155.08  15,869,874.82  (3,992,820.41) 

  เงินสดรับจำกกำรด้ำเนินงำน 96,443,614.23  117,739,188.42  152,818,712.66  

  เงินสดจ่ำยดอกเบี ยจ่ำย (428,710.82) (393,999.54) (502,088.54) 

  เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (2,908,825.95) (5,338,018.49) (8,076,559.25) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 93,106,077.46  112,007,170.39  144,240,064.87  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 

     หน่วย: บำท 

รายการ 2556 2557 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินลงทุนช่ัวครำว (เพิ่มขึ น) ลดลง 29,773,491.70  (12,250,483.84) (24,443,042.07) 

   เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกันเพิ่มขึ น (4,458,077.02) (5,245,574.47) (11,466,273.00) 

   เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 1,394,127.55  1,235,123.74  14,942,823.23  

   เงินสดจ่ำยซื อสนิทรัพย์ถำวร (36,474,133.67) (53,737,484.36) (47,846,734.13) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,764,591.44) (69,998,418.93) (68,813,225.97)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

   เงินกู้ยืมระยะสั นเพิ่มขึ น - 500,000.00  - 

   หนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง (3,314,692.98) (3,954,639.95) (4,463,591.80) 

   เงินสดจ่ำยปันผล (71,780,388.75) (58,137,291.00) (73,890,631.25) 

   เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส้ำคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสำมัญ 8,509,930.00  8,866,600.60  2,523,063.40  

   เงินสดรับจำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม 75.00  150.00  315.00  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (66,585,076.73) (52,725,180.35) (75,830,844.65) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,756,409.29  (10,716,428.89) (404,005.75) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 21,987,975.76  38,744,385.05  28,027,956.16  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 38,744,385.05  28,027,956.16  27,623,950.41  
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• ผลการด าเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย • 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ปี 2558 งบกำรเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) มีรำยได้รวม 517.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ น
จ้ำนวน 12.01 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.38 เป็นผลมำจำกรำยได้จำกกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำยมีจ้ำนวนเพิ่มขึ น 
ในขณะที่ก้ำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ้ำนวน 103.75 ล้ำนบำท ลดลงจ้ำนวน 1.15 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 
1.10 เม่ือเทียบกับปี 2557 
 
รายได้ 

บริษัทฯ มีรำยได้รวมจ้ำนวน 517.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำกปี 2557 จ้ำนวน 12.01 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 
2.38 เม่ือเทียบกับปี 2557 ที่มีรำยได้รวม 505.42 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกรำยได้จำกกำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำยเพิ่มขึ น  

  
ปี 2558 

 
ปี 2557 

 
% 

โครงสร้างรายได้ 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี่ยนแปลง 

กำรทดสอบโดยไม่ท้ำลำย 
 

285.92 
 

55.26% 
 

275.71 
 

54.55% 
 

3.71% 
กำรตรวจสอบและรับรอง 

 
224.10 

 
43.31% 

 
225.18 

 
44.55% 

 
-0.48% 

รำยได้อื่นๆ 
 

7.41 
 

1.43% 
 

4.53 
 

0.90% 
 

63.58% 

รวมรายได้   517.43   100.00%   505.42   100.00%   2.38% 
 
ต้นทุนการให้บริการ 
 ปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรจ้ำนวน 333.76 ล้ำนบำท ลดลงจ้ำนวน 3.19 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
0.95 เม่ือเทียบกับปี 2557 ต้นทุนกำรให้บริกำรส่วนใหญ่มำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรฝ่ำยปฏิบัติกำร และกำรลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) อย่ำงต่อเนื่อง แต่ถึงอย่ำงไรในปี 2558 นี  บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องค่ำล่วงเวลำของพนักงำน 
และจัดกำรเรื่องกำรใช้วัสดุสิ นเปลืองต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงท้ำให้บริษัทมีต้นทุนในกำรให้บริกำรที่ลดลง 
 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร ท้ำให้มีอัตรำก้ำไร
ขั นต้นร้อยละ 34.56 เพิ่มขึ นจำกปี 2557 ที่มีอัตรำก้ำไรขั นต้นร้อยละ 32.73 กำรเพิ่มขึ นของอัตรำก้ำไรขั นต้นมำจำกกำรที่
บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2558 มีจ้ำนวน 73.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจ้ำนวน 13.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.93 
เม่ือเทียบกับปี 2557 เนื่องมำจำกบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนเพิ่มขึ น รวมทั งมีกำรจ้ำงงำนที่ปรึกษำ

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
ด าเนิงาน 
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ทำงกำรเงินเพื่อกำรขยำยธุรกิจ และกำรจ้ำงงำนที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัท เช่น พัฒนำระบบค่ำจ้ำงและ
ผลตอบแทน และพัฒนำระบบบัญชี เป็นต้น กำรเพิ่มขึ นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรส่งผลให้บริษัทฯ มีก้ำไรสุทธิ
ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ้ำนวน 103.75 ล้ำนบำท ลดลงจ้ำนวน 1.15 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.10 เม่ือเทียบกับปี 
2557 
 
 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

งบการเงินรวม 
 

ปี 2558 
 

ปี 2557 

อัตรำก้ำไรขั นต้น 
 

34.56% 
 

32.73% 
อัตรำก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำน 

 
21.66% 

 
21.74% 

อัตรำก้ำไรสุทธิ 
 

20.05% 
 

20.76% 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   24.02%   27.07% 
 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรำก้ำไรขั นต้นร้อยละ 34.56 เพิ่มขึ นจำกปีก่อนที่มีอัตรำก้ำไรขั นต้นร้อยละ 32.73 จำกกำร
ที่บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนงำนได้เป็นอย่ำงดี แต่ถึงอย่ำงไรบริษัทฯ ก็ยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึ น จึงท้ำให้มีอัตรำก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำนร้อยละ 21.66 อัตรำก้ำไรสุทธิร้อยละ 20.05 และอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 24.02 ซึ่งพบว่ำลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน 
 
ฐานะทางการเงิน 

  
ปี 2558 

 
ปี 2557 

 
% 

งบการเงินรวม 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 
 

536.53  100.00% 
 

503.98  100.00% 
 

6.46% 
หนี สิน 

 
88.26  16.45% 

 
86.00  17.06% 

 
2.63% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   447.74  83.46%   416.16   82.58%   7.59% 
 
สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ้ำนวน 536.53 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 
จ้ำนวน 326.34 ล้ำนบำทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ้ำนวน 210.19 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ นจ้ำนวน 32.56 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 6.46 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่มีสินทรัพย์รวม 503.98 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง
หลักมำจำก ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เนือ่งจำกบริษัทฯ มีกำรซื อที่ดนิเพื่อก่อสร้ำงอำคำรส้ำนักงำนเพื่อให้มีพื นที่เพียงพอใน
กำรรองรับงำนในอนำคตและมีกำรลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ น อีกทั งเป็นกำรลงทุน
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน (BOI) อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี บริษัท
ฯ ยังมีนโยบำยน้ำเงินไปลงทุนในตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงต้่ำเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ น 

 
ลูกหนี้การค้า 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี กำรค้ำจ้ำนวน 105.71 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนี เฉลี่ย 62 
วัน และในปี 2557 มีระยะเวลำเก็บหนี เฉลี่ย 71 วัน บริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้เทอมกำรจ่ำยช้ำระแก่ลูกค้ำขั นต้่ำ 30 วัน ซึ่ง
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บริษัทฯ จะท้ำกำรพิจำรณำเทอมกำรจ่ำยช้ำระจำกผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำ ยอดกำรสั่งซื อ และประวัติกำรช้ำระเงินในอดีต 
ส้ำหรับนโยบำยกำรตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกยอดค้ำงช้ำระของลูกหนี ที่มีอำยุกำรช้ำระหนี เกิน 90 
วัน และไม่มีกำรเคลื่อนไหว โดยใช้อัตรำกำรตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญจำกยอดหนี คงค้ำง ดังนี  ค้ำงช้ำระ 91-180 วัน  ตั งค่ำ
เผื่อฯ 10% ค้ำงช้ำระ 181-270 วัน  ตั งค่ำเผื่อฯ 30% ค้ำงช้ำระ 270-365 วัน ตั งค่ำเผื่อฯ 50% และค้ำงช้ำระเกิน 365 ตั งค่ำเผื่อฯ 
100% จำกยอดคงค้ำง โดยปี 2558 มียอดค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญจำกลูกหนี กำรค้ำเพิ่มขึ นจ้ำนวน 1.44 ล้ำนบำท จำกปี 2557 
ที่มีกำรตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญจำกลูกหนี กำรค้ำเพิ่มขึ นจ้ำนวน 0.37 ล้ำนบำท 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2558 จ้ำนวน 167.26 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำกปี 2557 จ้ำนวน 11.13 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ มีกำรซื อที่ดินเพื่อก่อสร้ำงอำคำรส้ำนักงำนส้ำหรับรองรับงำนในอนำคตและมีกำรลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ น อีกทั งเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) อย่ำงต่อเนื่อง 
 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีหนี สินรวมจ้ำนวน 88.26 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำกสิ นปี 2557 จ้ำนวน 2.25 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 2.62 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ นของหนี สินไม่หมุนเวียนจ้ำนวน 3.65 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 21.40 
เนื่องจำกบริษัทฯ มีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ น อีกทั งมีกำรเช่ำซื อรถยนต์เพื่อให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรกับ
ลูกค้ำในหลำยพื นที่มำกขึ น ในขณะที่หนี สินหมุนเวียนลดลงจ้ำนวน 1.40 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.03 เนื่องมำจำก
ในช่วงไตรมำสที่ 4 บริษัทฯ มีรำยกำรซื อสินค้ำและบริกำรลดลง  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ้ำนวน 447.74 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นจำก
สิ นปี 2557 จ้ำนวน 31.58 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 7.59 โดยบริษัทฯ มีก้ำไรสะสมที่เพิ่มขึ น 29.29 ล้ำนบำท จำกผล
ประกอบกำรของบริษัทฯ ประจ้ำปี 2558 อีกทั งบริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มขึ น 2.08 ล้ำนบำท จำกกำรออก
ใบส้ำคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหำรและ/หรือพนักงำนบริษัท 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.20 เท่ำ ลดลงจำกปี 2557 ที่มีอัตรำส่วน
หนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.21 เท่ำ เนื่องจำกมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ นจ้ำนวน 31.58 ล้ำนบำท จำก
ก้ำไรสะสมของปีและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ ในขณะที่มีภำระหนี สินเพิ่มขึ น 2.25 ล้ำนบำท 
 
สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
 

ปี 2558 
 

ปี 2557 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด้ำเนินงำน 
 

144.24 
 

112.01 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

 
(68.81) 

 
(70.00) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

(75.83) 
 

(52.73) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธ ิ

 
(0.40) 

 
(10.72) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 
 

27.62 
 

28.03 
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 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด้ำเนินงำนจ้ำนวน 144.24 ล้ำนบำท โดยมีก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำนก่อน
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินด้ำเนินงำนจ้ำนวน 109.45 ล้ำนบำท สินทรัพย์และหนี สินจำกกำรด้ำเนินงำน
เปลี่ยนแปลงสำเหตุหลักมำจำก ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่นลดลงจ้ำนวน 11.19 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ น 2.90 ล้ำน
บำท เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่นลดลงจ้ำนวน 3.99 ล้ำนบำท มูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มขึ นจ้ำนวน 10.09 
ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ นจ้ำนวน 29.74 ล้ำนบำท 
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ้ำนวน 68.81 ล้ำนบำท เป็นกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์จ้ำนวน 
47.85 ล้ำนบำท และเงินลงทุนช่ัวครำวจ้ำนวน 24.44 ล้ำนบำท 
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ้ำนวน 75.83 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจ่ำยหนี สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ้ำนวน 4.46 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลจ้ำนวน 73.89 ล้ำนบำท  
 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ้ำนวน 27.62 ล้ำนบำท ลดลง
จ้ำนวน 0.41 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  
ปี 2558 

 
ปี 2557 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 
 

4.65 
 

4.52 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี กำรค้ำ  (เท่ำ) 
 

5.98 
 

5.18 

ระยะเวลำเรียกเก็บหนี เฉลี่ย (วัน) 
 

62 
 

71 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี กำรค้ำ (เท่ำ) 
 

5.37 
 

5.83 

ระยะเวลำช้ำระหนี เฉลี่ย  (วัน)   68   63 
 
 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2558 เท่ำกับ 4.65 เท่ำ เพิ่มขึ น 0.13 เท่ำจำกปี 2557 เนื่องจำกมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ นจำกเงินลงทุนช่ัวครำวและที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ ในขณะที่หนี สินหมุนเวียนมีจ้ำนวนเพิ่มขึ นไม่มำกนัก 
บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนี เฉลี่ยในปี 2558 เท่ำกับ 62 วัน ลดลง 9 วันจำกปี 2557 เนื่องจำกในไตรมำสที่ 4 บริษัทฯ มีกำร
ให้บริกำรลดลง ส่งผลให้ลูกหนี กำรค้ำและมูลค่ำงำนบริกำรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินมีปริมำณลดลง ส่วนระยะเวลำช้ำระหนี 
เฉลี่ยในปี 2558 เท่ำกับ 68 วัน เพิ่มขึ น 5 วันจำกป ี2557 
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด  (มหาชน) 

 
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  

ซึ่งได้จัดท้ำตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย โดยได้พิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงสม้่ำเสมอ 
มีควำมสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส้ำคัญอย่ ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป  
 ทั งนี คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและไม่ได้ เป็น
ผู้บริหำร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อก้ำหนดของคณะกรรมกำร
ก้ำกับตลำดทุน ให้เข้ำมำท้ำหน้ำที่สอบทำนงบกำรเงิน ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี สอบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้แล้วในรำยงำนประจ้ำปี  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงินว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยรวม มีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถให้ควำมเช่ือม่ันได้ว่ำงบกำรเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ส้ำหรับปี 
สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 นั น แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด้ำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็น ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีตำมที่ได้
แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปีนี แล้ว  
 
 
 
 
 
  
                                                                              
 
                                 (นำยนที บุญพรำหมณ์)                        (นำยสรรพัชญ์  รัตคำม) 
                                                                            ประธำนกรรมกำรบริษัท                            กรรมกำรผู้จัดกำร                                                                     

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินด าเนิงาน 
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด  (มหาชน) 
 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท  ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน)และบริษัท
ย่อย และของเฉพำะบริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2558 งบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส้ำหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ ส้ำคัญ
และหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท้ำและกำรน้ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ้ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท้ำงบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก้ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก้ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึง
วำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเช่ือม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ้ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท้ำและกำรน้ำเสนองบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
แสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
นโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท้ำขึ นโดยผู้บริหำร รวมทั งกำร
ประเมินกำรน้ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ 
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ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ควอลลีเทค จ้ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 

ธันวำคม พ.ศ. 2558 ผลกำรด้ำเนินงำนรวมและผลกำรด้ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพำะกิจกำร ส้ำหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส้ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

      บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ้กัด 

 

 

(นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

 

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 
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