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วิสัยทัศน์

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ด้านการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และ
รับรองด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการนำ�นวัตกรรมมา
ใช้ในการให้บริการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จริยธรรมทางอาชีพ เพื่อการเจิรญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ค่านิยม

ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ

พันธกิจ

1. ขยายการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยไปยังภูมิภาคอาเซียน
2. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน
3. พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมทางอาชีพ
4. ดำ�เนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรสุทธิ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562

2561

2560

476.92
426.02
124.29
50.94

365.31
364.57
67.87
10.03

385.21
366.50
86.56
26.39

542.45
85.95
456.50

485.24
46.74
438.37

505.83
55.92
449.53

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

26.06

18.58

22.47

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

10.60

2.66

6.85

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

11.38
9.91

2.26
2.73

5.91
5.23

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.19

0.11

0.12

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*

0.52

0.10

0.27

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.63

4.45

4.56

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน

ผลการดำ�เนินงานต่อหุ้น

* จ�ำนวนหุ้นค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายได้ จากการให้ บริการ

ล้ านบาท
500.00

476.92

450.00

ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
426.02

385.21

400.00
350.00

กาไรขันต้
้ น

365.31 364.57

366.50

300.00
250.00
200.00
150.00

124.29

86.56

100.00

67.87

50.00
ปี

0.00

2560

2561

2562

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)

%
30
25

26.06
23.73
18.58

20
15
10
5

10.60
6.15
2.66
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350.00
300.00
250.00
200.00
150.00

124.29

86.56

100.00

67.87

50.00
ปี

0.00

2560

2561

2562

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)

%
30
25

26.06
23.73
18.58

20
15

10.60

10

6.15

5

0

8
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมมีการฟืน้ ตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
งานก่อสร้างในการขยายโรงงานกลุม่ ปิโตรเคมี ท�ำให้มคี วามต้องการงานทดสอบโดยไม่ท�ำลาย (NDT) และงานทดสอบ
เชิงกลและโลหะวิทยา (LAB) มากขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั งานการตรวจสอบระหว่างการหยุดซ่อมบ�ำรุงขนาดใหญ่
ของลูกค้าในประเทศ 2 โครงการ และในต่างประเทศ 1 โครงการ ส่วนบริษัทย่อยในประเทศพม่าก็เริ่มมีปริมาณงาน
และรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานทดสอบโดยไม่ท�ำลาย (NDT) ในการก่อสร้างคลังเก็บแก๊สฯ ผนวกกับความร่วมมือ
ร่วมใจจากพนักงาน และความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร จึงส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายได้รวม 480.58
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.28 และก�ำไรสุทธิ 50.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 407.74 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
		
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมงานก่อสร้างในการขยายโรงงานกลุ่มปิโตรเคมีใน
ประเทศไทย ยังด�ำเนินการต่อไปอีก และจะมีงานก่อสร้างในการขยายโรงกลั่นน�้ำมันที่เริ่มด�ำเนินการในต้นปี ซึ่งคาด
ว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
(Platform) ก็เริ่มมีการจ้างงานเพื่อขยายการผลิตน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทดแทนหลุมก๊าซฯ เดิมที่ก�ำลัง
การผลิตหมดลง อีกทั้ง ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ที่ผลิตและประกอบหน่วยผลิตและกลั่นส�ำเร็จรูป (module) ก็เริ่ม
ด�ำเนินการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งออกให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ดังนั้น ความต้องการงานทดสอบโดยไม่ท�ำลาย
(NDT) และงานทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา (LAB) จะยังคงมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ต่อไปอีก ส่วนงานการตรวจสอบระหว่าง
การใช้งานหรือหยุดซ่อมบ�ำรุงและการตรวจสอบเพื่อรับรองยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพียงแต่การ
แข่งขันด้านราคาในงานบริการกลุ่มนี้ยังคงสูงและรุนแรง
ด้านการด�ำเนินงานเพือ่ เพิม่ ชนิดบริการใหม่ การขยายธุรกิจ การขยายกลุม่ ลูกค้าเพิม่ เติม การสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจในต่างประเทศนัน้ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเริม่ มีผลส�ำเร็จ อาทิ การเพิม่ งานบริการทดสอบ
ท่อด้วย Pigging การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับบริษัททดสอบในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ มีชนิด
บริการมากขึ้นและเป็นบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถสร้างฐานรายได้ให้เพิ่มและกว้างขึ้น
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ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มบุคลากรและมุ่งมั่นพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะที่หลากหลายใน
การให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานบริการของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ จะดำ�เนินการ
เสริมสร้างบุคลากรให้มีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมทางอาชีพให้แก่บุคลากร
สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า 
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  คณะ
กรรมการบริษทั ฯ และคณะผูบ้ ริหารขอยืนยันในความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นธุรกิจอย่างมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความถูกต้องและมีคณ
ุ ภาพ ควบคูก่ บั การพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ ตระหนักในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางอาชีพ เพือ่ ตอบแทนทุกความเชือ่ มัน่ ทีท่ กุ ท่านมีตอ่
บริษัทฯ อันนำ�มาซึ่งประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในสังคม

(นายสรรพัชญ์  รัตคาม)  
ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการ
อิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม 4
ครัง้ ซึง่ รวมการประชุมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหาร และสรุปสาระสำ�คัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณา
จากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สำ�หรับรายงานประเด็นทีต่ รวจพบ ได้ให้ค�ำ แนะนำ�และแนวทางแก้ไข เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้จดั ให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียง
พอและมีประสิทธิผล

รายงานประจำ�ปี 2562
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3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการ
บริหารความเสีย่ งในการด�ำเนินการ เพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของบริษทั ฯ  
รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
เสีย่ ง และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานเพือ่ จัดการความเสีย่ งทีม่ ี และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต�่ำหรือที่ยอมรับได้
4. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาย
ใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีการจัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร มีการประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชัน่ และมีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า  บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำ�หนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ
5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามกฎเกณฑ์เป็นไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่าง
มีนัยสำ�คัญ
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6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความ
อิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ให้บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2563 โดยมีคา่ ตอบแทน
การตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,090,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2982 และหรือ
นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7645 และหรือ
นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7764 และหรือ
นางสาวสุภาภรณ์
มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8125
นอกจากค่าสอบบัญชีขา้ งต้น บริษทั ฯ มีคา่ บริการอืน่ คือค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบัตรส่งเสริมการลงทุน
30,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษทั ย่อยจำ�นวน 2 แห่ง คือ บริษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำ�กัด 95,000 บาท
และค่าตรวจสอบบัญชี บริษทั ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด 170,000 บาท ทีจ่ ะต้องแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
อนึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา  การเสนอความคิดเห็น
และคำ�แนะนำ�ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2562
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำ�หน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหา
และการพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเป็นไปด้วยความโปร่งใส   และมี
ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน  ดังต่อไปนี้
นายสมยศ
เจียมจิรังกร       ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
นายสมชาย จองศิริเลิศ       กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
นายธวัชชัย ลิปิธร    
กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2563 และสรุปสาระสำ�คัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้อง
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการบริหาร ประจำ�ปี 2562 ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น
3. กำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัต   
ิ
4. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำ�ปี 2562 พร้อมกำ�หนดค่าตอบแทน
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562
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องค์กร

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างเคร่งครัด และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายสมยศ  เจียมจิรังกร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
u ประธานกรรมการ
u กรรมการ
u ประธานกรรมการบริหาร
u กรรมการบริหาร

2. นายสมยศ เจียมจิรังกร
u ประธานกรรมการตรวจสอบ
u กรรมการอิสระ
u ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
u กรรมการ

20

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

4. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
u กรรมการ
u เลขานุการบริษัท

5 นายทินกร สีดาสมบูรณ์
u กรรมการตรวจสอบ
u กรรมการอิสระ

6. นายสมชาย จองศิริเลิศ
u กรรมการตรวจสอบ
u กรรมการอิสระ
u กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2562
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คณะกรรมการบริษัท

7. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
u กรรมการ
u กรรมการบริหาร
u กรรมการผู้จัดการ

8. นายธวัชชัย ลิปิธร
u กรรมการ
u กรรมการบริหาร
u กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

9. นายศุภโชค สิริจันทรดิลก
u กรรมการ
u กรรมการบริหาร

22

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

05
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨

รายงานประจำ�ปี 2562

23

Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§ºÃÔÉÑ·áÅÐÊÒ¢Ò

Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§ºÃÔÉÑ·áÅÐÊÒ¢Ò

• ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้งบริษัทและสาขา
ชื่อบริษัท
บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด  (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
98.57 ล้านบาท ทุนช�ำระแล้ว 98.57 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท�ำลาย (Non-Destructive Testing)
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test)
เลขทะเบียนบริษัท
0107550000220
เว็บไซต์
www.qualitechplc.com
		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ต�ำบลมาบตาพุด
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028
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ที่ตั้งส�ำนักสาขา (1)    

ที่ตั้งส�ำนักสาขา (2)    

ที่ตั้งส�ำนักสาขา (3)    

เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองชาก
อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร 0-3810-9653

เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-21169294 โทรสาร  0-27221132

เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองขาม
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3 โทรสาร 0-3300-5164
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นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  ทาวเวอร์ A ชั้น 14
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย (Safety Engineering

Service) ด้านงานบริการการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบแบบทำ�ลาย (Destructive
Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing) การตรวจสอบ
และรับรองผล (Inspection and Certification) รวมถึงงานบริการการให้ความเห็นเรื่องความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ในระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third Party Engineering Service) ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) มีความพร้อมในงานบริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองด้านวิศวกรรม
เพื่อความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรมพลังงานและอื่น ๆ รวม
5 สาขางานบริการ ดังนี้
1. การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing) เป็นกระบวนการทำ�งานเพื่อค้นหาร่องรอย
ความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน
หรืออุปกรณ์ที่รับการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก การใช้สารแทรกซึม คลื่นเสียงความถี่สูง และ
การถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น
2. งานทดสอบแบบทำ�ลาย (Destructive Testing) โดยใช้เทคนิคการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะ
วิทยา(Mechanical and Metallurgical Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิด
ต่าง ๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก รวมทั้งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะ และ
การทดสอบส่วนผสมทางเคมีที่มีผลต่อคุณสมบัติส�ำ คัญด้านความแข็งแรง และการกัดกร่อนของเนื้อโลหะ
3. งานตรวจสอบระบบอุปกรณ์ภายในโรงงาน (Plant Inspection Service) เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์
และ/หรือชิ้นงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงาน โดยใช้กระบวนการทดสอบแบบไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing)
เพื่อประเมินสภาพอุปกรณ์และ/หรือชิ้นงานนั้น ๆ ว่าสามารถใช้งานต่อไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ นอกจากนี้ ยังได้นำ�
เทคนิคการประเมินความเสี่ยง (Risk Base Inspection) มาระบุ ประเมิน และจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยงทางวิศวกรรมที่
ถูกต้อง แม่นยำ� หรือจัดลำ�ดับความจำ�เป็นในการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือชิ้นงานแต่ละรายการด้วย
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4. การตรวจสอบและรับรอง (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ งหรือต่อยอดจาก
การทดสอบและตรวจสอบ ในขัน้ ตอนนี้ บริษทั ฯ จะท�ำการประมวลผลจากการทดสอบ หรือตรวจสอบชิน้ งานตามเทคนิค
วิ ธี ก ารในแต่ ล ะขั้ น ตอน แล้ ว จั ด ท�ำรายงานรั บ รองสภาพการใช้ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า อุ ป กรณ์
เครื่องมือหรือชิ้นงานนั้น อยู่ในระดับสภาพที่มีความปลอดภัยทางวิศวกรรมอย่างไร ได้แก่ การรับรองผลการทดสอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทถังเก็บและท่อในงานขนส่งน�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม หม้อน�้ำอุตสาหกรรม รวมถึง
ภาชนะบรรจุวตั ถุหรือสารเคมีอนั ตราย ตามทีก่ ฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ระบุไว้ เป็นต้น
5. งานล้างถังในอุตสาหกรรม (Tank Cleaning) เป็นงานบริการทำ�ความสะอาดถังในอุตสาหกรรมก่อน
ดำ�เนินการตามระบบ เช่น การล้างทำ�ความสะอาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถัง การล้างเพื่อนำ�ตะกอนตกค้างใน
ถังออก หรือเพื่อเปลี่ยนชนิดสารที่จะนำ�มาบรรจุในถัง เป็นต้น
เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าหลักของบริษทั ฯ เป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มเจ้าของโครงการ กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายการประกอบธุรกิจที่
ต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีทขี่ บั เคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงตลาดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ ง และให้ความสำ�คัญกับการบริหาร
จัดการธุรกิจให้มคี วามแข็งแกร่ง เพือ่ ปรับตัวให้ทนั สมัย สามารถรองรับตลาดงานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การขยายธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การสร้างเครือข่ายพันธมิตร พร้อมกับการ
ขยายฐานธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อต่อยอดกิจการของบริษัทฯ ให้เกิดการพัฒนาที่แข็งแกร่งและมั่นคงอย่าง
ไม่หยุดยั้ง
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โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ในเดือนมกราคม 2563
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (QLT International Company Limited)
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 20,000,000 บาท
มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 10,250,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจการจัดจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การงานทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing)
2. Qualitech Myanmar Company Limited (Qualitech Myanmar Company Limited)
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 200,000 USD
มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว จำ�นวน 150,000 USD ดำ�เนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยใน
ประเทศเมียนมาและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด (Duwell Intertrade Company Limited)
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.70 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000,000
บาท มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 1,000,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing)
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โครงสร้างรายได้
หน่วยละ : ล้านบาท  
2562
ลักษณะงาน

2561

2560

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

การทดสอบโดยไม่ท�ำลาย

203.37

42.32

151.38

40.09

141.83

36.50

การตรวจสอบและรับรอง

246.16

51.22

198.16

52.48

238.76

61.44

อื่นๆ

27.38

5.70

15.77

4.18

4.62

1.19

รายได้อื่นๆ

3.67

0.76

12.27

3.25

3.40

0.87

รวม
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480.58 100.00 377.58 100.00 388.61 100.00
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ปัจจัยความเสี่ยง
1.  ความเสี่ยงในการเรียกชำ�ระเงินจากลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท., Chevron, ESSO โดยบริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณ
กว่าร้อยละ 50 ซึง่ ไม่มปี ญั หาการชำ�ระเงิน ในบางกรณีอาจมีปญั หาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบ้าง
ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่าร้อยละ 40
ซึง่ ปกติโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลัน่ นำ�้ มัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผูร้ บั เหมารายใหญ่
หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ด�ำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบ งานตรวจสอบและ
รับรอง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถด�ำเนินโครงการได้ส�ำเร็จ  บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือ
ได้รับช�ำระจากผู้ว่าจ้าง จนส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสีย่ งในการผิดนัดชำ�ระหนีใ้ นอนาคตไว้ โดยการพิจารณาการให้เครดิต
ลูกค้ากลุ่มที่ 2 ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาด
งานโครงการที่จะดำ�เนินการ รวมทั้ง พิจารณาประวัติการชำ�ระหนี้โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ท่เี กี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส กรณีมีข้อบ่งชี้ของการผิดนัดชำ�ระหนี้ บริษัทฯ จะดำ�เนินการขอให้
ผูร้ บั เหมาจัดทำ�หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจากผูร้ บั เหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง  หรืองดการให้บริการกับลูกค้าราย
นั้นชั่วคราวจนกว่ามูลหนี้เก่าได้รับการชำ�ระเรียบร้อย
2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานให้บริการเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
(Inspection and Certification) จึงจำ�เป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ สามารถทดสอบและแปลผล
ได้อย่างแม่นยำ�  เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำ�มาซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
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อีกทัง้ ยังต้องมีจ�ำ นวนพนักงานทีม่ คี วามสามารถจำ�นวนมากเพือ่ ให้มรี ายได้มากขึน้ ซึง่ หากบริษทั ฯ สูญเสียบุคลากรหรือ
มีบุคลากรที่ไม่มีความสามารถ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมภายใน ดำ�เนินการฝึกอบรม
หลักสูตรการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย การตรวจสอบและรับรอง และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยใน
การทำ�งาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและได้ทำ�ข้อตกลงกับสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อช่วยในการจัดหาบุคลากร จึงสามารถทำ�ให้คัดสรรบุคลากร
ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้ตรวจตามวัตถุประสงค์การทำ�งาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอสำ�หรับการให้
บริการและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่งสามารถทำ�ให้เกิดความน่าเชื่อ
ถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถโดยการให้คา่ ตอบแทนในอัตราทีไ่ ม่ตำ�่ กว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการท�ำประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็น
สวัสดิการให้กบั พนักงาน ให้ทนุ การศึกษาในสายงานเกีย่ วข้อง จัดท�ำโครงการซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีเ่ สนอขายแก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ESOP) และอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้
3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Testing) จะมีการรายงานผลการทดสอบระบุสิ่งที่ตรวจพบใน
ชิ้นงานและประเมินผลเบื้องต้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับของมาตรฐานสากล ซึ่งไม่ใช่การรับประกันหรือ
การรับรองว่าชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบจะมีความเหมาะสมในการใช้งานทั้งหมด เนื่องจากยังต้องนำ�ข้อมูลทั้งด้านการ
ออกแบบ วัสดุ การทดสอบอื่น ๆ มาประกอบและวิเคราะห์ต่อไปอีก หรือกล่าวได้ว่าการทดสอบเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเท่านั้น
ส่วนงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นการตรวจสอบทีม่ หี ลายขัน้ ตอน
และต้องใช้ข้อมูลการออกแบบ วิธีการผลิต การทดสอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย มาประกอบและ
ประมวลผลตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานสากลและ/หรือข้อกำ�หนดของกฎหมาย ซึง่ อาจมีความเสีย่ งเกิดความผิดพลาด
ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ทำ�ให้ชิ้นงานมีความเสียหายจากการใช้งานจริง
การป้องกันและลดความเสี่ยง
สาเหตุที่การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากการทำ�งานข้ามขั้นตอน
และหรือละเลยการทำ�งานอย่างจริงจังของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ความรู้ความสามารถในการ
ทำ�งานโดยผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมและการปฏิบัติงานภายใต้การกำ�กับดูแลของหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสร้าง
จิตสำ�นึกและผลกระทบ หากไม่ปฏิบัติงานอย่างที่ควร รวมทั้งการตรวจสอบและกำ�กับเป็นระยะ ๆ ของผู้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ประกันภัยบุคคลที่ 3 สำ�หรับความเสียหายจากอุบตั เิ หตุทมี่ ผี ลมาจากการปฏิบตั งิ านบริษทั ฯ
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ในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทฯจึงมีความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยง
จากการรับรองผลงาน เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้และไม่เคยประเมินผลการตรวจสอบผิดพลาดแต่อย่างใด
4.  ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
การทดสอบและตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เป็นการบริการที่ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถอาจแยกตัวมาตั้งธุรกิจขึ้นมาแข่งขันหรือแบ่งส่วนในตลาดจากบริษัทฯ ได้ไม่ยากนัก แต่การที่ธุรกิจจะ
เติบโตต้องอาศัยระบบงานและผลงานทีด่ ี รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบอีกมาก นอกจากนี้ ยังมีบริษทั คูแ่ ข่งจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาในไทยโดยให้บริการที่แตกต่างจากงานที่บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบริการทดสอบโดยไม่
ทำ�ลายขั้นสูง (Advance NDT)
การป้องกันและลดความเสี่ยง
นอกจากการให้ผลตอบแทนสูงแก่พนักงานที่มีความสามารถแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
พนักงานบริษัทฯ ได้จัดทำ�ข้อตกลงการว่าจ้างที่รัดกุมเพื่อป้องกันการลาออกแล้วมาตั้งธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ  ในภาย
หลัง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการตรวจสอบและทดสอบเพื่อนำ�มาเพิ่มมูลค่า
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวทางการตลาด โดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างชาติที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้าน  Advance NDT ในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซึ่งทำ�ให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลูกค้าในตลาดเพิ่ม
ขึ้นและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากพันธมิตร เพื่อพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงไม่มีปัจจัยความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแ้ ละการชำ�ระหนี้ อีกทัง้ บริษทั คูค่ า้ มีขนาดใหญ่และมีความมัน่ คงทางการเงินสูง จึงทำ�ให้ไม่มคี วามกังวลในเรือ่ งของ
ความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ
6.  ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษทั ฯ มีการซือ้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศเป็นจำ�นวนน้อย จึงมีความเสีย่ งจากอัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราบ้างเล็กน้อย ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นทั้งในด้านรายรับและ
รายจ่าย
7.  ความเสี่ยงด้านสภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม
การส�ำรวจและขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซ  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุม่ Steel Fabrication เป็นต้น ใน
ปี 2558-2559 ได้เกิดความผันผวนของราคาน�้ำมันอย่างรุนแรง คือ ราคาน�้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส�ำรวจและขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซซบเซาต่อเนื่องเช่นกัน ท�ำให้ความต้องการในการใช้บริการ
งานทดสอบและตรวจสอบลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น
บริษัทฯ จ�ำเป็นที่ต้องลดราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าส�ำคัญไว้ ซึ่งท�ำให้
ผลประกอบการลดต�่ำลงด้วยเช่นกัน
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ส่วนด้านการแข่งขันในธุรกิจบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองนั้น ปัจจุบันมีธุรกิจบริการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้มี
ผลกระทบต่อราคาค่าบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามค่านิยมขององค์กรที่กำ�หนดไว้
คือ ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ
การป้องกันและลดความเสี่ยง
1. รักษาฐานลูกค้าเดิมทีเ่ ป็นพันธมิตรซึง่ ใช้บริการของบริษทั ฯ มาต่อเนือ่ งยาวนาน โดยปรับลดค่าบริการลงเล็กน้อย
2. เร่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ให้มากขึ้น
3. พัฒนาองค์กรให้ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากลเพิม่ มากขึน้ ได้แก่ ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001
และ OHSAS 18001 เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานบริการแก่ลูกค้า   
4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความหลากหลายของบริการ
5. จัดตัง้ กลุม่ งานการตลาด และกลุม่ งานพัฒนาธุรกิจ เพือ่ ขยายตลาดงานด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาให้กว้างขึน้ อีกทัง้ ศึกษาความต้องการของลูกค้าเพิม่ เติมเพือ่ นำ�ไป
สู่การปรับปรุงกระบวนการและหรือเสริมสร้างบริการใหม่ให้มากยิ่งขึ้น
6. จัดตั้งส่วนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและประเมินความเหมาะสม เพื่อนำ�
มาพัฒนาเป็นบริการใหม่ให้กับลูกค้า
8.  ความเสี่ยงเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง
บริษัทฯ มีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการให้บริการหลายชนิดด้วยกันและมีมูลค่าไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อ
ผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศและจากผู้จัดจำ�หน่ายหลายรายด้วยกันโดยไม่เน้นสั่งซื้อจากรายเดียว บริษัทฯ จึงไม่มี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำ�หน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อลด
ความเสี่ยงในการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในการให้บริการ
บริษัทฯ

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญและส่งผล
ต่อการเติบโตและทิศทางการดำ�เนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษทั ฯ จึงต้องติดตามข่าวสาร ข้อมูล ทิศทาง
การดำ�เนินงานของรัฐบาลตลอดเวลา และทำ�งานประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบเป็นระยะ ๆ โดยกำ�หนดให้เป็นหน้าทีข่ อง
ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องดำ�เนินการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อนำ�ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
u หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 98.57 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98.57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 98.57 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 98.57 ล้านหุ้น
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรกทีม่ ชี อ่ื ปรากฎตามสมุดจดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละ

1

กลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม 1

22,393,260

22.72

2

กลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 2

19,106,535

19.38

3

กลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร 3

12,213,220

12.39

4

กลุ่มนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4

7,406,815

7.51

5

นางสาววิมล แซ่เตียว

3,675,000

3.73

6

กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

3,428,255

3.48

7

NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC

3,218,600

3.27

8

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,722,000

1.80

9

นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ

1,519,700

1.54

10

นายสมชาย ปัดภัย

1,250,000

1.27

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

75,983,385

77.09

รวมจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

98,568,485

100.00

5
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หมายเหตุ :
ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย

1

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

17,840,000

18.10

นางสาวญาณกร รัตคาม

4,502,000

4.57

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

35,910

0.04

นางสาวปรานี รัตคาม

14,650

0.01

นายคมจักร รัตคาม

700

0.00

22,393,260

22.72

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

10,027,500

10.17

นางสาวมณชญา ลัพธิกุลธรรม

4,660,835

4.73

นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม

4,410,000

4.47

นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม

8,200

0.01

19,106,535

19.38

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายธวัชชัย ลิปิธร

4,719,520

4.79

นางสาวกมลนันท์ ลิปิธร

3,864,500

3.92

นางนวลนภา ลิปิธร

3,629,200

3.68

รวม

12,213,220

12.39

รวม
2

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

รวม
3

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

42

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

4

5

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก

4,042,500

4.10

นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก

3,364,315

3.41

รวม

7,406,815

7.51

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

1,835,055

1.86

นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์

1,593,200

1.62

รวม

3,428,255

3.48

u นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลและสำ�รองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจ�ำ นวนดังกล่าวมา
ใช้เพื่อขยายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ อาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนด
ข้างต้นได้

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร ้างการจัดการ

วันที่มีผลบังคับใช้ 5 ตุลาคม 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
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u รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2562
ลำ�ดับ
1

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

5

ประธานกรรมการ/กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหาร
นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
นายสมชาญ  ลัพธิกลุ ธรรม กรรมการ

6

นางมณีรัสมิ์  รัตคาม

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ปริญญาตรี

DAP

7

นายโดมเดช ศรีพณ
ิ เพราะ กรรมการ/กรรมการบริหาร

ปริญญาโท

DAP

8

นายธวัชชัย ลิปิธร

ปริญญาตรี

DAP

ปริญญาโท

DAP/DCP

2

3
4

9

46

นายสรรพัชญ์  รัตคาม

วุฒกิ ารศึกษา ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ
ปริญญาโท
DAP

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
นายศุกโชค สิริจันทรดิลก กรรมการ/กรรมการบริหาร

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาโท

DCP

ปริญญาโท DAP,DCP,ACP,RCP,AACP
ปริญญาโท

DAP

ปริญญาโท

DAP

u กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2562
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์1

กรรมการ

วุฒกิ ารศึกษา ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ
ปริญญาโท
DAP

หมายเหตุ : 1 นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ หมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2562
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u กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
		
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายธวัชชัย ลิปิธร             
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ นายศุภโชค สิริจันทรดิลก กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท
u วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการลาออกจากต�ำแหน่งเป็นสัดส่วนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
ถัดไปให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้จริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน  4  เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มกี ารท�ำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ณ  วันสิน้ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง   หรือหลายคน   หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรืออ�ำนาจนั้น ๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  นอกจากนี้   คณะ
กรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ   โดยมีรายละเอียดการมอบ
อ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ทั้งนี้   การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร
หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้
แล้ว  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
5. ก�ำหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม ก�ำกับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้   คณะ
กรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติ
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อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด
หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์   อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และคณะกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ  หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด  หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน   หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน   และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า   หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่
บริษัทฯ ท�ำขึ้น  หรือถือหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ
10. กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงก�ำหนดให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ตระหนักดี และให้
ความส�ำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น
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u คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสมยศ  เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายสมชาย จองศิริเลิศ

กรรมการตรวจสอบ

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่
จะสามารถทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางวิมล  แซ่ฟุ่ง  ท�ำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
u วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลือของกรรมการที่ลาออก
u คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรกับผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี �ำนาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูบ้ ริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. กรรมการซึง่ ไม่เป็นกรรมการอิสระหรือผูบ้ ริหารของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งรวมทัง้ ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษทั
จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล�ำดับเดียวกัน
11. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ   โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย   ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง
9. มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ �ำเป็นในเรือ่ งต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็น
ทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
10. มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฏหมาย และจริยธรรมที่ก�ำหนดไว้
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u คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสมยศ  เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายสมชาย จองศิริเลิศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางวิมล แซ่ฟุ่ง ท�ำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
u วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และ
สามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกหลังจากพ้นวาระแล้ว
2. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมทีห่ มดวาระลง ซึง่ จะต้องมีการแต่งตัง้ ภายใน 3 เดือน นับจากวันครบวาระของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ชุดเดิม
3 กรณีต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนต�ำแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน
4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) ครบก�ำหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(จ) พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
5. กรรมการสรรหาฯจะลาออกก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ   ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อม
เหตุผล
u คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ
2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลาและใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนด
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ขึ้นไป

u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การ

3. คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือน�ำเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปน�ำเสนอชื่อต่อ คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และให้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. จัดสรรบ�ำเหน็จประจ�ำปีของกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ
7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี และก�ำหนดค่า
ตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. จัดท�ำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
u คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสรรพัชญ์  รัตคาม

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการบริหาร

3

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก

กรรมการบริหาร

4

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

กรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2562
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u ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษทั ฯ หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่ก�ำหนด โดยสรุปอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ค�ำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ก�ำหนดแผนการเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัต  ิ และควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการ  
บริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติหรือให้
สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท    
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�ำสัญญา
รับจ้างท�ำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
7. อนุมตั กิ ารเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับก�ำหนดเงือ่ นไขในการ
เบิกถอนเงิน หรือท�ำนิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว  
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่น
ใดจากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทัว่ ไปในเงือ่ นไขตามปกติธรุ กิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้าน
บาทถ้วน) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคำ�้ ประกันเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
9. อนุมัติให้น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ จ�ำนอง จ�ำน�ำ เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัทฯ ทุกประเภทที่มีอยู่แล้ว
หรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินไม่เกิน  20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้น�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
11. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำคัญ ๆ ทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
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13. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย
การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
14. ให้มอี �ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรืออ�ำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
15. ให้มีอ�ำนาจในการลงทุนซื้อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
16. ให้มีอ�ำนาจในการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
17. ด�ำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
18. มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนดให้มรี ะบบการส่งเสริมและการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ทัง้ นี  ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีค่ ณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสีย  หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด   
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะ
กรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือพนักงานบริษทั ฯ มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		
u ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
1. ก�ำกับดูแล และให้ค�ำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ
2. เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้ เครือ่ งมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ในการด�ำเนิน
งานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
4. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�ำสัญญา
รับจ้างท�ำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
5. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
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การมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�ำหนดไว้
6. ให้มีอ�ำนาจในการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)
7. พิจารณาจัดสรร เงินบ�ำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนักงานในระดับบผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ  ที่กระท�ำกิจการให้บริษัทฯ
8. มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามนิตบิ คุ คลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนำ�้ หรือหม้อต้มทีใ่ ช้ของเหลว
เป็นสื่อน�ำความร้อนที่ทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมตั ริ ายงาน
ผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าทีร่ าชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน
10. มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมตั แิ ละลง
นามเอกสาร นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ สภาวิศวกร
11. มีอ�ำนาจในการกระท�ำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
12. มีอ�ำนาจในการลงนามรับรองส�ำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
13. มีอ�ำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ โดยอ�ำนาจอนุมัตินั้น
ต้องไม่เกินกว่าอ�ำนาจอนุมัติของกรรมการบริหาร
14. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั ฯ/คณะกรรมการบริหาร เป็นคราว ๆ ไป
u ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และ/หรือมอบอ�ำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติประจ�ำวันของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของ
กรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้น ๆ ได้
2. เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
3. ด�ำเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด�ำเนิน
งานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
5. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�ำสัญญา
รับจ้างท�ำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
6. มีอ�ำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือ
การพ้นจากการเป็นพนักงาน ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด
ของบริษัทฯ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

7. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�ำหนดไว้
8. ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่าง ๆ
ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
9. มีอ�ำนาจในการเข้าท�ำสัญญาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานปกติบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์
ต่อกิจการของบริษัทฯ
10. พิจารณาจัดสรร เงินบ�ำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนักงาน (ยกเว้นระดับบผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไป) หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ  ที่กระท�ำกิจการให้บริษัทฯ
11. มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
12. มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามนิตบิ คุ คลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนำ�้ หรือหม้อต้มทีใ่ ช้ของเหลว
เป็นสื่อน�ำความร้อนที่ทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
13. มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมตั ริ ายงาน
ผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าทีร่ าชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน
14. มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติและ
ลงนามเอกสาร นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ สภาวิศวกร
15.มีอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
16. มีอ�ำนาจในการกระท�ำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
17. มีอ�ำนาจในการลงนามรับรองส�ำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
18. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั ฯ/คณะกรรมการบริหาร เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้   ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  
บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะ
กรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การอาจมอบอ�ำนาจให้พนักงานบริษทั ฯ มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ�ำนาจหลักเกณฑ์ทปี่ ระธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้  การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณาเสนอนโยบายในด้านการสรรหา
รวมถึงการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ และ
ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลง
คะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
u ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�ำของ
บริษัทฯ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
ตำ�แหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
16,500 บาทต่อครั้ง  
11,000 บาทต่อครั้ง
13,200 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
13,200 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง

ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่เป็นพนักงาน
ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนที่จะ
จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
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u การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2562
ลำ�ดับ

รายนามคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
(จำ�นวนครั้ง)
(จำ�นวนครั้ง)
และพิจารณาค่าตอบแทน
(จำ�นวนครั้ง)
6/6
-

1

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

2

นายสมยศ เจียมจิรังกร

6/6

4/4

1/1

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

6/6

4/4

-

4

นายสมชาย จองศิริเลิศ

6/6

4/4

1/1

5

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์1

2/6

-

-

6

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

6/6

-

-

7

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

6/6

-

-

8

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

6/6

-

-

9

นายธวัชชัย ลิปิธร

6/6

-

1/1

10 นายศุภโชค สิริจันทรดิลก2

4/6

-

-

หมายเหตุ : 1นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ หมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2562
2 นายศุ ภ โชค สิ ริ จั น ทรดิ ล ก เข้ า มาด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เมื่ อ
วันที่ 3 เมษายน 2562
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u ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
ลำ�ดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบำ�เหน็จ

รวมค่าตอบแทน

1

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

99,000.00

270,000.00

369,000.00

2

นายสมยศ เจียมจิรังกร

132,000.00

360,000.00

492,000.00

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

110,000.00

300,000.00

410,000.00

4

นายสมชาย จองศิริเลิศ

121,000.00

330,000.00

451,000.00

5

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

6

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

7

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

8
9

่
ม
ห
22,000.00บใ 60,000.00
บ
แ
ก
180,000.00
ออ
ร66,000.00

อกา

ร

82,000.00
246,000.00

66,000.00

180,000.00

246,000.00

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

66,000.00

180,000.00

246,000.00

นายธวัชชัย ลิปิธร

77,000.00

210,000.00

287,000.00

10 นายศุภโชค สิริจันทรดิลก

44,000.00

120,000.00

164,000.00

803,000.00

2,190,000.00

2,993,000.00

รวม
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u สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 และ ปี 2562
ปี 2561

ปี 2562
ค่าตอบแทน

จำ�นวน (ราย)

จำ�นวนเงิน (บาท)

จำ�นวน (ราย)

จำ�นวนเงิน (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม

10

803,000.00

11

964,700.00

ค่าบำ�เหน็จ

10

2,190,000.00

11

1,000,000.00

รวม

2,993,000.00

1,964,700.00

u ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตำ�แหน่งที่สูงกว่ารวม 11 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและ
โบนัสจากบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 22,263,360.22 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน  โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้
อายุงาน

อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี

3.00

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี

6.00

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

9.00

รายงานประจำ�ปี 2562
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u บุคลากร
จำ�นวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 535 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำ�นวนบุคลากร
หน่วยงาน

ปี  2562

ปี  2561

7

8

2. ฝ่ายปฏิบัติการ

420

343

3. ฝ่ายสนับสนุน

108

93

535

444

1. ฝ่ายบริหาร

รวม

u ค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่น
ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
พนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจ�ำปี เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ชุดยูนิฟอร์ม
รถรับส่งพนักงาน เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนาต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร     
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u การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถงึ ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of
Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยการก�ำหนดบทบัญญัติต่าง ๆ จะยึดให้เป็น
แนวทางให้ปฏิบัติได้จริง  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส  บริษทั ฯ ได้ทบทวนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG
Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาให้น�ำหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะ
สมและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยครอบคลุมหลักการ 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือ
การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ จะด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้
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• บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชี
ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา
• บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนส�ำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ
• บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน
ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียด
ประกอบในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
• บริษัทฯ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
• บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
อีกทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และค�ำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใด ๆ
• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
• กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ อีกด้วย
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งค�ำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิด
เห็นและตัง้ ค�ำถามในทีป่ ระชุมโดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบค�ำถามในทีป่ ระชุม
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
• บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
• บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล
• บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบอ�ำนาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
• บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการป้องกันการน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผย
ต่อหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ในกรณีทพี่ นักงานหรือผูบ้ ริหารน�ำข้อมูลไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพือ่ หาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั   นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี าร
ตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมนัน้ ๆ
ซึ่งทางบริษัทฯ จะรวบรวมพร้อมจัดท�ำข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน  www.qualitechplc.com เลือก
เมนูนกั ลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ /หนังสือเชิญประชุม โดยจะเผยแพร่เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มที่ส�ำคัญดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และด�ำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
พนักงาน : บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ
ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการให้โอกาส และการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มี
นโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลส�ำเร็จจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและสม�่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระท�ำผิด และได้ก�ำหนด
แนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระท�ำผิดซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารท�ำงาน
ของพนักงาน รวมถึงการแต่งตัง้ โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท�ำด้วยความสุจริต และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
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ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม มุ่งเน้นในการแสวงหา
แนวทางทีจ่ ะเพิม่ ประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัดพร้อมกับตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทัง้ ได้ก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ มาตรการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ว่าด้วยการรับและการให้สงิ่ ของหรือ ประโยชน์อนื่ ใด เพือ่ จูงใจให้ปฏิบตั ใิ นทางทีม่ ชิ อบ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษทั ฯ จะไม่ด�ำเนินการทุจริตในการค้ากับคูค่ า้ และเจ้าหนี้ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช�ำระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ด้ท�ำข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนีเ้ พือ่ บรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน โดยพึง
ละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก�ำหนดไว้
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน และหลีกเลีย่ งวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตเพือ่ ท�ำลายคูแ่ ข่ง ไม่ละเมิดความลับหรือ
ล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญ เน้นการปลูกฝัง
จิตส�ำนึก ความรับผิดชอบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่กระท�ำ
การใด ๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย พร้อมทัง้ ส่งเสริมคุณภาพสังคมทัง้ ภายในและภายนอก โดยการท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
สิ่งแวดล้อม :  บริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และส่ง
เสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ ส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยเน้นให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- เว็บไซด์ :  http://www.qualitechplc.com
- E-mail :  info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10 โทรสาร : 0-3869-2028
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ส�ำหรับพนักงาน  สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริหารได้โดยตรงทาง
อีเมล์ ในระบบ Intranet ของบริษทั ฯ
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำ
ปี (แบบ 56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่แสดงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งเปิด
เผยข้อมูลทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
บทบาท หน้าที่ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท�ำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยต้องไม่มี
ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ มาจากการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 9 คนโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจ�ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชี
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้อย่างน้อย 1  
ใน  3  ของกรรมการทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย  
โดยปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ด�ำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
(2)   คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ คือ
• คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
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ระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสมาชิกทุกคนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามทีก่ �ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
ปัจจุบนั บริษทั ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำกับดูแลงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัท
จดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อก�ำหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายให้ฝา่ ยจัดการบริหารงานตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษทั ฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ขึน้ มาปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพือ่
แบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
(3)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข ้อบั งคั บของบริษั ทฯ และมติที่ ประชุม ผู้ ถื อ หุ ้น โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
นโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้ก�ำหนด แนวทาง
ปฏิบัติไว้ ดังนี้
• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
• พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้นเพื่อป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
• การน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้อง
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
• พนักงานจะต้องไม่น�ำ  หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในกิจการของบริษัทฯ
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ จัดท�ำข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
ต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัต  ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัทฯ  การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความส�ำคัญกับจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจจะท�ำให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต การควบคุมภายในท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น การกระท�ำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตัวของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยก�ำหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
ทุกรายการรวมทัง้ ก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขของรายการเกีย่ วโยงกัน เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมือ่ บริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยได้ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้วหากเป็นรายการตามทีก่ �ำหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตั กิ าร ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546”
บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่น ๆ ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สถานการณ์อื่นๆ ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
1. การลงทุนทัว่ ไป บริษทั ฯ จะไม่ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ หรือได้รบั ผลประโยชน์จากบริษทั คูแ่ ข่ง
หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน
ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระท�ำดังกล่าวจะน�ำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ
หรือท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากรหรือการรับต�ำแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริษทั ฯ สามารถขออนุมตั จิ ากผูจ้ ดั การฝ่ายตามสายงาน เพือ่ รับงานในสถาบันวิชาการงานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร
หรือการรับต�ำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้
นั้น แต่จะต้องไม่น�ำชื่อบริษัทฯ  หรือต�ำแหน่งของตนในบริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท�ำภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
ให้ท�ำเช่นนั้นได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทฯ จะมีการด�ำเนินงานที่
มีประสิทธิผลและเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือให้กบั งบการเงิน  โดยบริษทั ฯ มีฝา่ ยตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ ง
และทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตัง้ ให้นางวิมล   แซ่ฟงุ่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   และน�ำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ทุก ๆ 3 เดือน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(4)  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีก�ำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความ
จ�ำเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพือ่ พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศทีจ่ �ำเป็น
เพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่าตอบแทน
บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้
ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ  
โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน�ำเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี
ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปนัน้   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนให้มคี วามเหมาะสมกับอ�ำนาจหน้าทีต่ ามหลักเกณฑ์และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
ก�ำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย
(6)  การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
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เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�ำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี 2562
ลำ�ดับ

กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ร่วมอบรม

หน่วยงานฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

1

เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่  (TFRS 16)

7 ม.ค. 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
ประเทศไทย

2

หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

31 ม.ค. 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
ประเทศไทย

3

Director Accreditation Program (DAP)

11 ก.พ. 62

สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai
Institute of
Directors: IOD)

นายธวัชชัย ลิปิธร

4

Advanced Audit Committee Program (AACP)

30 พ.ค.6,13,20 มิ.ย.
62

สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai
Institute of
Directors: IOD)

นายสมชาย จองศิริเลิศ

5

Role of the Chairman Program (RCP)   รุ่น 45/2019

18-19 ก.ย. 62

สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai
Institute of
Directors: IOD)

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

หมวดที่ 6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ด�ำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมัน่ คุณภาพทีด่ ขี องบริการเป็นส�ำคัญ
และปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด มาโดยตลอด ภายใต้ ค ่ า นิ ย มในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ว ่ า
“ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวม
ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบายเดียวกัน  
โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นี้ ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วมหรือบริษทั ฯ อืน่ ทีบ่ ริษทั มีอ�ำนาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบตั ิ
โดยเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ได้ท�ำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานทุกท่านได้รับทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และก�ำหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
2. บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3.  บริษทั ฯ จะด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
ทัง้ นี้ หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายใน หรือมีความประพฤติทสี่ อ่ ไปในทางทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ความเสือ่ ม
เสียและเสียหายโดยผูก้ ระท�ำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูพ้ จิ ารณาบท
ลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท�ำผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป   คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
บทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดนั้น ๆ
u ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก โดย
ก�ำหนดเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมเรือ่ งการดูแลและพัฒนาบุคลากร การด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพนัน้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
รายงานประจำ�ปี 2562
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ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบความปลอดภัยสาธารณะทัง้ ในและต่างประเทศ จึงเป็น
หน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อก�ำหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังก�ำหนดไว้ในค่านิยมของ
บริษัทฯ ที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ”
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจ�ำทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการด�ำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมถึงมี
นโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ จึงได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้
ในจรรยาบรรณของบริษทั ฯ  ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว ซึง่ สามารถสรุปใจความส�ำคัญในเรือ่ ง
นี้ ดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้อง
รู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานและการท�ำงานของตน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจในกฎระเบียบ
ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับ
ในการท�ำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ�ำเพาะของคู่แข่ง
โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง  
ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
• บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทัง้ หลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่
จ�ำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูก
ต้ องตามความจริงตามที่ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บหลั ก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
• กรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงาน ได้มกี ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการเสมือน
กับบริษัทฯ ได้กระท�ำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
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• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ หากการรับนั้นอาจท�ำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่
ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง
เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อก�ำหนดการจ้างงาน  หมาย
รวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนต�ำแหน่ง  การ
โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม การปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ การสิน้ สุดสภาพการจ้างงาน  การ
ปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาท�ำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับพนักงาน
ทุกระดับไม่วา่ จะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รบั โอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึน้ อยู่
กับผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมหลักทุก
ปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
การจ้างงาน
วันและเวลาท�ำงานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. งานในส�ำนักงาน วันท�ำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น.
2.  งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาท�ำงานขึ้นกับการตกลงกับ
ลูกค้าภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้าก�ำหนด การ
ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน ทั้งในขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังท�ำงานและขณะหยุดท�ำงาน (Shutdown) ดังนั้น จึง
เป็นการยากที่จะก�ำหนดวันและเวลาท�ำงานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดย
บริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนักงาน
ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การค�ำนวณ การทดสอบทาง
ด้านภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงาน
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ทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
บริษัทฯก�ำหนดไว้หรือไม่ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานนั้น ๆ ต่อไปได้หรือไม่
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ มีการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็น
แนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากทีส่ ดุ โดยก�ำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ มีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม�ำ่ เสมอ  บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงิน
เดือน ผลตอบแทนในการท�ำงาน ค่าต�ำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ ได้แก่
• กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ
• ประกันสังคม
• กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน
• เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• เบี้ยขยัน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี
• การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการท�ำงาน
• สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร
โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้า
หมายและเป็นแรงผลักดันส�ำคัญทีน่ �ำพาองค์กรไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นในการพัฒนาพนักงานตัง้ แต่
แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้
• จัดให้มกี ารปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับบริษทั ฯ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น
• จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test)
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

การท�ำงานในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test) การทดสอบด้วย
กระแสไหลวน ระดับ 2 (ECT Level  II ) ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถน�ำไป
ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
• การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น แนวทางการตั้งเป้าหมายแบบ Objectives &  Key
Result (OKR) , Team Building และการจัดท�ำแผนธุรกิจ Business Plan เป็นต้น
• จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การฝึกดับเพลิงขั้นต้น และเทคนิคการ
ขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย เป็นต้น
• ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2562 ได้มีจัดท�ำ Development
Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 2563
• มีการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่าง ๆ
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกรวม 119
หลักสูตร  ภายใน  86 หลักสูตร  ภายนอก  33  หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนงาน
• มีระบบติดตามเพือ่ ประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ท�ำให้มนั่ ใจว่าพนักงานได้รบั การพัฒนาในเรือ่ ง
ทีเ่ ข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และก�ำหนดระยะเวลาการทบทวนการฝึกอบรมเพือ่ ต่อใบรับรองอย่าง
เหมาะสม
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่
เกีย่ วข้อง จึงก�ำหนดให้มกี ารใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เป็นผู้ด�ำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด�ำเนิน
งาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�ำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย   การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�ำงานในปี 2562 ได้แก่
• การจัดท�ำแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือการเกิด
อันตรายบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ในบริษัทฯ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็ค
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
• เผยแพร่ความรูก้ ฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และป้ายประกาศบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง
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• นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงาน
ทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม
การเผยแพร่ผา่ นบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึง่ ไม่เพียงแต่ชว่ ยให้เกิดปลอดภัยในการ
ท�ำงานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันด้วย เช่น เรือ่ งการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย การใช้อปุ กรณ์
ในการท�ำงานที่ถูกต้อง  เป็นต้น
• จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษทั ฯ โดยให้มกี ารประชุมเพือ่ วางนโยบายด้านความปลอดภัย และ
ติดตามผลเป็นประจ�ำทุกเดือน
• จัดท�ำและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ บริษทั ฯ จึงตระหนักและ
เคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมาโดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตก
ต่างทางความคิด สังคมสิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม
(3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ
บริษทั ฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ท�ำลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลักมาตรฐาน
สากลและข้อก�ำหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการ
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการส�ำรวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถท�ำได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัดพลังงานโดยการตัง้ เวลาปิดเครือ่ ง
ปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการ 5 ส จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บส�ำหรับแยก
ขยะเป็นพิษเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการท�ำลายอย่างถูกวิธี และได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green
Industry) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า เป็นต้น
(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไป
มีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมำ�่ เสมอ
โดยในการด�ำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะท�ำงานที่มาจาก
หลาย ๆ ส่วนงาน
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ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้
• บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้นกั เรียนนักศึกษาได้มโี อกาสมาฝึกงานเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ น�ำไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพต่อไป
• บริษัทฯ ได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะ
อาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการ
สีเขียว รับรองโดยกระทรวงอุตสากรรม เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินกิจกรรมงานบริการเพือ่
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทคู่ค้า  
• การก�ำจัดสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
• การจัดท�ำโครงการประหยัดการใช้น�้ำและโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชน
• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
(6) การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อความยั่งยืน
การยึดมัน่ ในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึง่ ของค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร และเป็นมากกว่าการท�ำสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์
ร่วมกันทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่ ให้ลกู ค้าและกลุม่ พันธมิตรของบริษทั ฯ ก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษทั ฯ และ
เพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อก�ำหนดทิศทางและ  แนวทางการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงาน
น�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทจี่ ะส่งผลทัง้ ในเชิงมูลค่าและคุณค่าทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม  โดยบริษทั ฯ
ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
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u การควบคุมภายใน
1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมิน
ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการ
ทีจ่ ะป้องกันทรัพย์สนิ อันเกิดจากการทีผ่ บู้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี �ำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายใน
ทีม่ คี วามอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ
ที่ท�ำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
ทัง้ นี้ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ท�ำการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในส�ำหรับปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระส�ำคัญ
2. นโยบายการด�ำเนินการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพือ่ การ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท   โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้ข้อสังเกตตลอดจนข้อแนะน�ำเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน  ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผูต้ รวจสอบภายในแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนหลังจากได้รับค�ำแนะน�ำ
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u รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีดังนี้
(1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความขัดแย้ง
บริษัท คิวแอลที อินเตอร์ เป็นบริษัทย่อยโดย
เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.99 และมีกรรมการ
และผู้บริหารถือหุ้นร่วม
กัน

ลักษณะและมูลค่า
ของรายการ
รายการรับ
ค่าจ้างงาน, ค่าเช่าอาคาร
และเฟอร์นิเจอร์, ค่าจ้าง
บริหารจัดการ, เครื่อง
แบบพนักงาน

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ค่าจ้างงานเป็นรายการ
จ้างงานโดยมูลค่าการ
จ้างงานเป็นราคาที่
เทียบเท่าการจ้างของ
บริษัทอื่น ๆ

ปี 2562: 0.33 ล้านบาท
ปี 2561: 0.30 ล้านบาท

ค่าเช่าอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์เป็นค่าเช่า
ที่มีราคาเทียบเท่ากับ
ราคาตลาด
ค่าจ้างบริหารจัดการ
เป็นค่าจ้างด�ำเนินงาน
ปกติและเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ
รายการจ่าย
การซื้อ
ค่าจ้างงาน ,
Consumable
Consumable
เป็นราคาที่เทียบ
ปี 2562: 4.61 ล้านบาท เท่ากับราคาตลาด
ปี 2561: 2.66 ล้านบาท ทั่วไป
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ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการระหว่าง
บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ร้อยละ 99.99 และ
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวทางการค้าปกติ
และเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความขัดแย้ง
Qualitech Myanmar เป็นบริษัทย่อยโดย
Company Limited
บริษัทถือหุ้นร้อยละ
80.00 และมีกรรมการ
และผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท ดูเวลล์
อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด

กรรมการร่วมกัน

ลักษณะและมูลค่า
ความจำ�เป็นและ
ของรายการ
ความสมเหตุสมผล
รายการรับ
ค่าจ้างงานเป็นรายการ
ค่าจ้างงาน, ค่าจ้างบริหาร จ้างงานโดยมูลค่าการ
จัดการ
จ้างงานเป็นราคาที่
เทียบเท่าการจ้างของ
บริษัทอื่น ๆ
ปี 2562: 2.71 ล้านบาท ค่าจ้างบริหารจัดการ
ปี 2561: 0.21 ล้านบาท เป็นค่าจ้างด�ำเนินงาน
ปกติและเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการระหว่าง
บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่
ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อย
ละ 80.00 และรายการ
ดังกล่าวเป็นไปตาม
แนวทางการค้าปกติ
และเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ
ค่าเช่าอาคารและ
คณะกรรมการตรวจ
รายการรับ
ค่าเช่า
เฟอร์นิเจอร์เป็นค่าเช่า สอบได้พิจารณาแล้ว
ที่มีราคาเทียบเท่ากับ เห็นว่ารายการดังกล่าว
ปี 2562: 0.20 ล้านบาท ราคาตลาด ระยะเวลา เป็นไปตามแนวทาง
ปี 2561: 0.05 ล้านบาท ในการเช่า 2 ปี ตั้งแต่ การค้าปกติ และเป็น
วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึง ประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ
31 ธ.ค. 2563
ค่าเช่าสถานที่เปลี่ยน
ถ่ายสารรังสีเป็นค่าเช่า
ที่มีราคาเทียบเท่ากับ
ราคาตลาด ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.
2557 ถึง 31 ธ.ค.
2562
รายการจ่าย
ค่าสารรังสี,Consumable
ปี 2562: 4.01 ล้านบาท
ปี 2561: 0.38 ล้านบาท **
** หมายเหตุ : ข้อมูล
รายการระหว่ า งกั น ของ
ปี 2561 เป็นข้อมูลการ
ทำ � รายการตั้ ง แต่ วั น ที่
10 พ.ย. 2561 ถึงวันที่
31 ธ.ค. 2561

การซื้อสารรังสี
(Source IRIDIUM
192) เป็นรายการที่
ต้องซื้อจากตัวแทน
จ�ำหน่ายที่มีใบอนุญาต
เท่านั้น
การซื้อ Consumable
เป็นราคาที่เทียบ
เท่ากับราคาตลาด
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(2) รายการระหว่างกันของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด   
บุคคล/นิติบุคคลที่
ความสัมพันธ์
อาจมีความขัดแย้ง
นางสาวญาณกร รัตคาม บุตรของนายสรรพัชญ์
รัตคาม กรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
คิวแอลที อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99

ลักษณะและมูลค่า
ของรายการ
รายการจ่าย
ค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน
ปี 2562: 0.00 ล้านบาท
ปี 2561: 0.19 ล้านบาท

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน
เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตราค่าเช่าใช้ราคา
ประเมินจากผู้ประเมิน
อิสระที่ได้รับการ
รับรองจาก กลต.
ระยะเวลาในการเช่า 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.
2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.
2561

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า 
รายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ โดยอัตราค่า
เช่ามีความสมเหตุ
สมผล

1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน  
ในการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำ�เสนอเรื่องให้กับคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทำ�การพิจารณาและอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และ
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ทอี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียในการทำ�รายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
สำ�หรับรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซือ้ สินค้า การจำ�หน่ายสินค้า เป็นต้น บริษทั ฯ มีนโยบาย
ที่จะกำ�หนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้
กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อ
รายการดังกล่าวทุกไตรมาส   โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความ
จำ�เป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
2. แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทำ�รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย  
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หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ
ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562
ผลการด�ำเนินงาน

จำ�นวน

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

จำ�นวน

31 ธันวาคม 2560

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

รายได้รวม

480,575.76

100.00

377,580.34

100.00

388,609.21

100.00

รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ

476,917.93
352,635.30

99.24
73.38

365,309.16
297,441.87

96.75
78.78

385,213.33
298,653.65

99.13
76.85

กำ�ไรขั้นต้น

124,282.63

26.06*

67,867.29

18.58*

86,559.68

22.47*

รายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย

3,657.83
127,940.46
6,193.99

0.76
26.62
1.29

12,271.18
80,138.47
3,320.20

3.25
21.22
0.88

3,395.88
89,955.56
0.00

0.00
23.15
0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

41,350.94

8.60

39,297.69

10.41

49,817.08

10.50

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,993.00

0.62

2,096.00

0.56

2,298.10

0.59

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

22,263.00

4.63

21,918.00

5.80

24,123.15

6.21

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

66,606.94

13.86

63,311.69

16.77

67,238.33

17.30

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

55,139.53

11.47

13,506.58

3.58

22,717.23

5.85

3,698.40

0.12

499.86

0.13

611.80

0.16

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

54,544.71

11.35

13,006.71

3.44

22,105.43

5.69

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

499.86

0.77

2,342.00

0.62

2,215.31

0.57

50,846.31

10.58

10,664.71

2.82

19,890.12

5.12

0.00

0.00

(1,197.51)

(0.32)

6,199.08

1.60

กำ�ไรสำ�หรับปี

50,846.31

10.58

9,467.20

2.51

26,089.18

6.71

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(3,277.99)

(0.68)

2,975.75

0.79

(2,323.15)

(0.60)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

47,568.31

9.90

12,442.95

3.30

23,766.03

6.12

ต้นทุนทางการเงิน

กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานทียกเลิก

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.52

0.10

0.27

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

4.63

4.45

4.35

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1.00

1.00

1.00

หมายเหตุ : * อัตราร้อยละของกำ�ไรขั้นต้น คำ�นวณจากมูลค่ากำ�ไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2562

ผลการด�ำเนินงาน

จำ�นวน

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

จำ�นวน  

31 ธันวาคม 2560

ร้อยละ

จำ�นวน  

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

50,103.29

เงินลงทุนชั่วคราว

78,386.98

9.24

50,994.00

47,089.20

9.31

14.45 101,640.59

20.95 117,867.70

23.30

13.76
12.40
0.94

82,159.91
43,460.35
6,622.84

16.24
8.59
1.31

58.56 297,200.00

58.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
สินค้าคงเหลือ

105,826.49
93,409.46
9,484.81

19.51
17.22
1.75

66,777.54
60,152.48
4,571.52

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

337,211.03

62.16 284,136.13

10.51

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค�้ำประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

66.66
189,537.63

0.01

4,468.40

34.94 182,614.52

0.92

3,500.00

0.69

37.63 194,648.74

38.49

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,019.42

0.37

2,186.40

0.45

2,138.87

0.42

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,623.07

0.30

1,291.65

0.27

1,642.20

0.32

ภาษีเงินได้รอการขอคืน

10,426.65

1.92

9,623.96

1.98

6,298.45

1.25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,566.68

0.29

915.84

0.19

404.14

0.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

205,240.11

37.84 201,100.78

41.44 208,632.40

41.25

รวมสินทรัพย์

542,451.14

100.00 485,236.91

100.00 505,832.40

100.00
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562
31 ธันวาคม 2562
ผลการด�ำเนินงาน

จำ�นวน

หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

จำ�นวน  

31 ธันวาคม 2560

ร้อยละ

จำ�นวน  

ร้อยละ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน1ปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น

54,815.11
1,944.45

10.11
0.36

28,533.65
1,903.04

5.88
0.39

34,882.94
2,384.37

6.90
0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

0.00
56,759.56

0.00
10.46

0.00
30,436.69

0.00
6.27

441.37
37,708.68

0.09
7.45

3,593.29

0.66

2,012.03

0.41

2,181.13

0.43

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

25,601.27

4.72

14,288.93

2.94

16,027.13

3.17

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

29,194.56

5.38

16,300.97

3.36

18,208.26

3.60

รวมหนี้สิน

85,954.12

15.85

46,737.66

9.63

55,916.94

11.05

ทุนจดทะเบียน

98,568.49

18.17

98,568.49

20.31

103,468.49

20.46

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

98,568.49

18.17

98,568.49

20.31

98,568.49

19.49

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

75,175.54

13.86

75,175.54

15.49

75,175.54

14.86

สำ�รองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

10,680.19

1.97

10,680.19

2.20

5,273.40

1.04

สำ�รองตามกฎหมาย

10,346.85

1.91

10,346.85

2.13

10,346.85

2.05

261,692.27

48.24

243,602.34

50.20

262,113.05

51.82

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,948.16)

(0.39)

456,463.33

84.15

438,373.41

90.34

449,529.17

88.87

33.69

0.01

125.85

0.03

386.29

0.08

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

456,497.02

84.15

438,499.25

90.37

449,915.46

88.95

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

542,451.14

100.00

485,236.91

100.00

505,832.40

100.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562
รายการ

หน่วย : บาท
2562

2561

2560

ผลการด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง

54,544,709.01

13,006,714.74

22,105,418.73

บวก (หัก) กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

0.00
54,544,709.01

(1,197,513.12)
11,809,201.62

7,747,669.13
29,853,087.86

กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสูญ

(1,355,899.24)
264.00
(318,471.53)

(913,294.74)
0.00
1,082,320.23

(480,360.65)
691.10
847,335.24

มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(33,233,092.93)

(17,265,852.43)

17,920,497.92

78,452.95

0.00

0.00

26,361,954.80

27,279,030.81

30,835,034.94

0.00

(9,459,265.90)

0.00

89,677.16

304,443.22

(811,823.86)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

0.00

0.00

88,289.12

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ

0.00

(33,559.55)

0.00

390,787.22

354,658.87

334,553.91

0.00

0.00

0.00

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

7,419,324.24

1,543,389.64

3,242,398.27

ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

0.00

5,406,780.73

0.00

594,819.65

505,723.13

651,805.66

54,572,525.33  

82,481,509.51

91,442,485.94

(38,693,302.89)

15,144,082.98

15,820,684.02

(4,991,747.31)

2,051,322.46

(331,875.21)

(223,800.00)

(402,191.46)

(309,790.00)

(643,204.15)

(511,202.37)

(31,219.99)

25,179,838.07

(7,240,200.25)

(3,188,266.92)

รายการปรับปรุง

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคา
(กำ�ไร)จากการขายส่วนงาน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร

ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยตัดจำ�หน่าย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562
รายการ
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน

หน่วย : บาท
2562

2561

2560

35,200,309.05

29,655,386.99

94,503,481.39

0.00

(2,158,140.05)

0.00

(174,700.18)

(173,460.72)

(225,886.66)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้

(4,637,609.49)
0.00

(6,259,228.85)
0.00

(8,457,914.16)
2,771,176.18

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

30,387,999.38

21,064,557.37

88,590,856.75

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระค้�ำ ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

24,609,504.39
4,401,740.00

17,140,402.55
(968,400.00)

(70,145,767.55)
26,813,819.01

0.00

13,066,000.00

0.00

1,101,192.84

983,474.54

1,271,861.68

(29,610,222.99)

(15,537,353.75)

(20,292,907.20)

502,214.24

14,684,123.34

(62,352,994.06)

(2,210,384.80)

(2,577,929.00)

(3,107,432.34)

(29,570,545.50)

(29,570,545.50)

(19,714,897.00)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

0.00

0.00

0.00

เงินสดรับจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม

0.00

304,600.00

683,849.99

(31,780,930.30)

(31,843,874.50)

(22,138,479.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(890,716.68)

3,904,806.21

4,099,383.34

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

50,994,003.16

47,089,196.95

42,989,813.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

50,103,286.48

50,994,003.16

47,089,196.95

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

เงินสดรับจากการขายส่วนงาน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดจ่ายปันผล

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
• ผลการด�ำเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย •

สรุปผลการด�ำเนินงาน
ปี 2562 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 480.57 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 102.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.28 เนื่องจากความต้องการบริการการทดสอบแบบไม่ท�ำลายใน
งานก่อสร้างและงานโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบในงานซ่อม
บ�ำรุงใหญ่ของโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ทางด้านต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
และค่าใช้จา่ ยในการบริหารนัน้ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ จ�ำนวนพนักงานเพือ่ ให้บริการ
กับลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับงานในอนาคต รวมทั้งมีการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มของผลประโยชน์พนักงานตามพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่และสมมติฐานในการค�ำนวณทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ส่งผลให้กำ� ไรในส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั
ใหญ่มีจ�ำนวน 50.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 40.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 407.74 เมื่อเทียบกับปี 2561
รายได้
ปี 2562
โครงสร้างรายได้

ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

การทดสอบโดยไม่ท�ำลาย

203.37

42.32

151.38

40.09

34.34

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

246.16

51.22

198.16

52.48

24.22

อื่นๆ

27.38

5.70

15.77

4.18

73.62

รายได้อื่นๆ

3.66

0.76

12.27

3.25

-70.17

รวมรายได้

480.57

100.00

377.58

100.00

27.28

บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 480.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 102.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 27.28 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวม 377.58  ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากทุกส่วน
งานเพิ่มขึ้น
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ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริการจ�ำนวน 352.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 55.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
18.56 สัดส่วนต้นทุนในการให้บริการปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 73.94 ของรายได้จากการให้บริการ ท�ำให้บริษัทฯ มีอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 26.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 15.58 มีต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน
6.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.55 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 66.61 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มจ�ำนวนพนักงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับงานในอนาคต รวมทั้งมีการ
รับรูต้ น้ ทุนส่วนเพิม่ ของผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่และสมมติฐานในการค�ำนวณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก�ำไรสุทธิ
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 50.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 40.91 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 407.74 เมือ่ เทียบกับปี 2561 การเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสุทธิเนือ่ งมาจากบริษทั มีรายได้จากการให้บริการทุกส่วน
งานเพิ่มขึ้น และมีการรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของผลประโยชน์พนักงาน จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบการเงินรวม

ปี 2562

ปี 2561

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

26.06

18.58

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

11.56

3.70

อัตรากำ�ไรสุทธิ

10.68

2.59

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

11.38

2.13

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 26.06 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 18.58 มี
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานร้อยละ 11.56 อัตราก�ำไรสุทธิรอ้ ยละ 10.68 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11.38
ซึ่งพบว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
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ฐานะทางการเงิน
ปี 2562

งบการเงินรวม

ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์

542.45

100.00

485.24

100.00

11.79

หนี้สิน

85.95

15.84

46.74

9.63

83.89

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

456.46

84.15

438.37

90.34

4.13

สินทรัพย์
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 542.45 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
จ�ำนวน 377.21 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 205.24 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 57.21 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีสินทรัพย์รวม 485.24 ล้านบาท สินทรัพย์ที่
เปลี่ยนแปลงหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ลูกหนี้การค้า
ในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 105.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 38.29 ล้านบาท โดย
มีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 78 วัน และในปี 2561 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 86 วันบริษทั ฯ มีนโยบายการให้เทอมการ
จ่ายช�ำระแก่ลูกค้าขั้นต�่ำ  30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล  ซึ่งบริษัทฯ จะท�ำการพิจารณาเทอมการจ่ายช�ำระจาก
ประวัติลูกค้า  ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการช�ำระเงินในอดีต ส�ำหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะ
พิจารณาจากยอดค้างช�ำระของลูกหนีท้ มี่ อี ายุการช�ำระหนีเ้ กิน 90 วัน และไม่มกี ารเคลือ่ นไหว โดยใช้อตั ราการตัง้ ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงค้าง ดังนี้ ค้างช�ำระ 91-180 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ 10% ค้างช�ำระ 181-270 วัน  ตั้งค่าเผื่อฯ
ร้อยละ 30 ค้างช�ำระ 271-365 วัน ตั้งค่าเผื่อฯ ร้อยละ 50 และค้างช�ำระเกิน 365 ตั้งค่าเผื่อฯ 100% จากยอดคงค้าง
โดยปี 2562 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าลดลงจ�ำนวน 0.34 ล้านบาท จากปี 2561
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2562 มีจำ� นวน 189.54 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน 6.92 ล้านบาท
เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า
ในปัจจุบันและในอนาคต ท�ำให้มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในปี 2562 เพิ่มขึ้น
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 85.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 39.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.91 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 26.32 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.48 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า จากการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิ่มขึ้น มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 12.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.10 เนื่องจากบริษัทฯ มี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการที่มีการค�ำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่เนื่องจากสมมุติฐานในการ
ค�ำนวณมีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 456.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ วันสิ้นงวดปี 2561 จ�ำนวน 18.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.19 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตราส่วน
หนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.11 เท่า เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีภาระหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ จากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียน
อื่น และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)
กระแสเงินสด

ปี 2562

ปี 2561

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

30.39

21.06

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

0.50

14.68

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(31.78)

(31.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(0.89)

3.90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

50.10

50.99
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บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 30.39 ล้านบาท โดยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 54.57 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการด�ำเนินงาน
เปลีย่ นแปลงจาก ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 38.69 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 4.99 ล้าน
บาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25.18 ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 0.50 ล้านบาท เนือ่ งจากในปี 2562 บริษทั ฯ มีการซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการให้บริการจ�ำนวน 29.61 ล้านบาท จึงท�ำให้เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 24.61 ล้านบาท  
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 31.78 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 29.57 ล้าน
บาทและจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�ำนวน 2.21 ล้านบาท
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 50.10 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 0.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สภาพคล่อง

ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

5.77

9.19

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า)

4.74

4.27

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

78

86

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

8.46

9.38

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย  (วัน)

44

39

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากับ 5.77 เท่า ลดลง 3.42 เท่า จากปี 2561 เนื่องจาก บริษัทฯ
มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 78 วัน ลดลง 8 วัน จากปี 2561 เนื่องจากในปี 2562
บริษัทฯ ได้รับช�ำระหนี้จากลูกค้าบางรายได้เร็วขึ้น จึงท�ำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง ส่วนระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
ในปี 2562 เท่ากับ 44 วัน ลดลง 5 วัน จากปี 2561
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย  
ซึง่ ได้จดั ท�ำตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย โดยได้พจิ ารณานโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหาร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ให้เข้ามาท�ำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้
แล้วในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

(นายสรรพัชญ์  รัตคาม)                                   
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ควอลลีเทค  จำ�กัด  (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของ  บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แยกแสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
การรับรู้รายได้จากการให้บริการและมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการที่เป็นมูลค่างานบริการที่ยัง
ไม่ได้เรียกเก็บเงิน จำ�นวน 93.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญในงบการเงินรวม การคำ�นวณมูลค่างานบริการที่
ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวมีความซับซ้อน เนื่องจากอัตราค่าบริการมีหลายอัตราและขึ้นอยู่กับลักษณะงานให้บริการ
แต่ละสัญญา และเอกสารการควบคุมภายในที่ใช้บันทึกเกี่ยวกับการให้บริการแต่ละวันมีจำ�นวนมาก   จึงอาจส่งผล
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ให้การรวบรวมเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วนและ/หรือคำ�นวณมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้า
จึงพิจารณาเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินโดย
• ทำ�ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ  
• ทดสอบการควบคุมภายในที่ส�ำ คัญเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายได้จากการให้บริการ
• ตรวจสอบรายละเอียดมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บกับเอกสารที่ใช้บันทึกระยะเวลาและปริมาณงาน
ที่ทำ�เสร็จ อัตราค่าบริการและลักษณะงานที่กำ�หนดในสัญญาว่าจ้าง
• ทดสอบการคำ�นวณจำ�นวนเงินของรายละเอียดมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงาน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีเครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ จำ�นวน 55.21 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม จำ�นวน 149.90 ล้านบาท) ซึ่ง
เป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญในงบการเงินรวม และเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในงานให้บริการแก่
ลูกค้า  เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหน่วยงานการให้บริการตามทีต่ งั้ ของลูกค้าเป็นจำ�นวนมาก และงานให้บริการ
ต้องนำ�สินทรัพย์ดังกล่าวไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามที่ลูกค้ากำ�หนด ดังนั้นสินทรัพย์ดังกล่าวจึงอาจเกิดการสูญหาย
ได้ง่าย  ข้าพเจ้าจึงพิจารณาความมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์หน่วยงานเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเครื่องมือและอุปกรณ์โดย
• ทำ�ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
• ตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์
แต่ละ หน่วยงาน
• ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงาน ณ วันสิ้นงวด กับทะเบียนคุมเครื่องมือและ
อุปกรณ์
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจำ�ปีนนั้ ) ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการ
อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
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เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนิน
การแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูก
ต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสมและ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินการต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนิน
งานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่กำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากาปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
● ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวม		
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี
การตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกิด		
จากการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่		
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�โดยผู้บริหาร
● สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร		
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์		
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและ		
บริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่อง
● ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทำ�ให้
มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
● ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ		
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
●

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดัง
กล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

การกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
      บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

50,103,286.48

50,994,003.16

44,487,687.86

40,211,867.21

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

78,386,982.71

101,640,587.86

64,805,372.06

93,241,804.85

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

7

105,826,489.34

66,777,543.72

104,806,106.45

66,111,580.62

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

8

93,409,461.20

60,152,478.67

93,606,133.34

59,827,899.84

9,484,810.64

4,571,516.28

6,674,168.02

3,571,215.70

337,211,030.37

284,136,129.69

314,379,467.73

262,964,368.22

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน

สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

0.00

0.00

14,348,985.00

14,348,985.00

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน

10

66,660.00

4,468,400.00

0.00

3,500,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

189,537,631.76

182,614,522.97

187,721,672.92

179,546,452.00

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

12

2,019,416.83

2,186,404.05

2,019,416.83

2,186,404.05

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

1,623,067.72

1,291,646.15

1,620,205.22

1,288,783.65

10,426,650.99

9,623,963.82

10,280,836.05

9,466,306.44

1,566,680.25

915,842.48

1,566,680.25

915,842.48

205,240,107.55

201,100,779.47

217,557,796.27

211,252,773.62

542,451,137.92

485,236,909.16

531,937,264.00

474,217,141.84

ภาษีเงินได้รอการขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

รายงานประจำ�ปี 2562
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-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

15

54,815,106.14

28,533,645.80

53,976,847.78

27,780,461.23

16

1,944,453.23
56,759,559.37

1,903,042.44
30,436,688.24

1,944,453.23
55,921,301.01

1,882,759.44
29,663,220.67

16

3,593,285.91

2,012,034.75

3,593,285.91

2,012,034.75

25,601,271.67
29,194,557.58
85,954,116.95

14,288,934.55
16,300,969.30
46,737,657.54

25,582,601.17
29,175,887.08
85,097,188.09

14,274,622.03
16,286,656.78
45,949,877.45

98,568,485.00

98,568,485.00

98,568,485.00

98,568,485.00

98,568,485.00
75,175,543.40

98,568,485.00
75,175,543.40

98,568,485.00
75,175,543.40

98,568,485.00
75,175,543.40

19

10,680,188.03

10,680,188.03

10,680,188.03

10,680,188.03

20
21

10,346,848.50
261,692,265.53
456,463,330.46

10,346,848.50
243,602,340.70
438,373,405.63

10,346,848.50
252,069,010.98
446,840,075.91

10,346,848.50
233,496,199.46
428,267,264.39

33,690.51

125,845.99

0.00

0.00

456,497,020.97
542,451,137.92

438,499,251.62
485,236,909.16

446,840,075.91
531,937,264.00

428,267,264.39
474,217,141.84

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
17
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
18
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 98,568,485 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 98,568,485 หุน้ หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

(จัดประเภทบัญชีใหม่ )

รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้จากการขายส่ วนงาน
รายได้เงินปันผล
อื่น ๆ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

(จัดประเภทบัญชีใหม่ )

476,917,928.87 365,309,161.22 471,127,158.96 362,078,502.42
(352,635,295.18) (297,441,874.88) (349,101,617.00) (294,802,275.21)
124,282,633.69 67,867,286.34 122,025,541.96 67,276,227.21
0.00
0.00
3,657,829.96
(6,193,994.88)
(66,606,940.11)
(594,819.65)
54,544,709.01
(3,698,399.53)
50,846,309.48
0.00
50,846,309.48

9,459,265.90
0.00
2,811,916.84
(3,320,204.96)
(63,311,687.86)
(499,861.52)
13,006,714.74
(2,342,000.49)
10,664,714.25
(1,197,513.12)
9,467,201.13

0.00
0.00
3,779,242.04
(6,193,994.88)
(63,896,863.28)
(594,174.66)
55,119,751.18
(3,698,399.53)
51,421,351.65
0.00
51,421,351.65

0.00
19,998,800.00
2,786,049.63
(3,320,204.96)
(59,765,445.47)
(498,134.03)
26,477,292.38
(988,668.44)
25,488,623.94
0.00
25,488,623.94

17

(3,472,893.41)

3,476,649.01

(3,472,893.41)

1,527,836.00

22

194,898.78
(3,277,994.63)
47,568,314.85

(500,897.39)
2,975,751.62
12,442,952.75

194,898.78
(3,277,994.63)
48,143,357.02

(111,134.79)
1,416,701.21
26,905,325.15

22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

รายงานประจำ�ปี 2562
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-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม (บาท)
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

(จัดประเภทบัญชีใหม่ )

(จัดประเภทบัญชีใหม่ )

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
การดาเนินงานต่อเนื่ อง

50,938,464.96

11,217,934.60

51,421,351.65

25,488,623.94

การดาเนินงานที่ยกเลิก

0.00

(1,185,537.99)

0.00

0.00

50,938,464.96

10,032,396.61

51,421,351.65

25,488,623.94

การดาเนินงานต่อเนื่ อง

(92,155.48)

(553,220.35)

0.00

0.00

การดาเนินงานที่ยกเลิก

0.00

(11,975.13)

0.00

0.00

(92,155.48)
50,846,309.48

(565,195.48)
9,467,201.13

0.00
51,421,351.65

0.00
25,488,623.94

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

47,660,470.33

13,007,992.32

48,143,357.02

26,905,325.15

ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม

(92,155.48)
47,568,314.85

(565,039.57)
12,442,952.75

0.00
48,143,357.02

0.00
26,905,325.15

กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

0.52

0.11

0.52

0.26

กาไรจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
รวม

0.00
0.52

(0.01)
0.10

0.00
0.52

0.00
0.26

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

98,568,485

98,568,485

98,568,485

98,568,485

รวม
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

รวม
รวมทั้งสิ้น
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

)

รายงานประจำ�ปี 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561

0.00
75,175,543.40

0.00
10,680,188.03

0.00

0.00

0.00

5,406,780.73

0.00

5,273,407.30

0.00
0.00
0.00
0.00
10,680,188.03

0.00
10,346,848.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,346,848.50

0.00
0.00
0.00
0.00
10,346,848.50

1,027,435.11
243,602,340.70

0.00

10,032,396.61

(29,570,545.50)

0.00

0.00

262,113,054.48

(29,570,545.50)
50,938,464.96
0.00
(3,277,994.63)
261,692,265.53

(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ

0.00
98,568,485.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

0.00

0.00

75,175,543.40

0.00
0.00
0.00
0.00
75,175,543.40

0.00

21

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

98,568,485.00

0.00
0.00
0.00
0.00
98,568,485.00

98,568,485.00

0.00

9
19

ทุนหุ้นสามัญ

21

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี :

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561

ยอดคงเหลือต้นงวด 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี :
เงินปั นผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายงวด 2562

หมายเหตุ ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

(1,027,435.11)
0.00

2,975,595.71

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,948,160.60)

0.00
0.00
(3,277,994.63)
3,277,994.63
0.00

0.00
438,373,405.63

2,975,595.71

10,032,396.61

(29,570,545.50)

5,406,780.73

0.00

449,529,178.08

(29,570,545.50)
50,938,464.96
(3,277,994.63)
0.00
456,463,330.46

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรขาดทุน
รวมส่วนของ
สารองส่วนทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรสะสม
ผูถ้ ือหุน้ ของ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จากการจ่ายโดย
ผลกาไร(ขาดทุน)
บริ ษทั ใหญ่
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จากการวัดมูลค่าใหม่
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
75,175,543.40
10,680,188.03
10,346,848.50 243,602,340.70
0.00 438,373,405.63

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

0.00
125,845.99

155.91

(565,195.48)

(1,200.00)

0.00

305,800.00

386,285.56

0.00
(92,155.48)
0.00
0.00
33,690.51

125,845.99

ส่วนได้เสี ยที่ไม่
มีอานาจควบคุม

0.00
438,499,251.62

2,975,751.62

9,467,201.13

(29,571,745.50)

5,406,780.73

305,800.00

449,915,463.64

(29,570,545.50)
50,846,309.48
(3,277,994.63)
0.00
456,497,020.97

438,499,251.62

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561

0.00
75,175,543.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
10,680,188.03

0.00

0.00

0.00

5,406,780.73

5,273,407.30

0.00
10,680,188.03

0.00

0.00

0.00

10,680,188.03

0.00
10,346,848.50

0.00

0.00

0.00

0.00

10,346,848.50

0.00
10,346,848.50

0.00

0.00

0.00

10,346,848.50

จัดสรรแล้ว

(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

723,356.03
233,496,199.46

0.00

25,488,623.94

(29,570,545.50)

0.00

236,854,764.99

(3,277,994.63)
252,069,010.98

0.00

51,421,351.65

(29,570,545.50)

233,496,199.46

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

ลงชื่อ …………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ

0.00
98,568,485.00

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

0.00
0.00

21

0.00

75,175,543.40

98,568,485.00

กาไรสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
ค่าใช้จา่ ยในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

0.00
75,175,543.40

0.00

0.00

0.00

75,175,543.40

0.00
98,568,485.00

0.00

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายงวด 2562

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

0.00
0.00

21

98,568,485.00

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไรสาหรับปี

เงินปันผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :

ยอดคงเหลือต้นงวด 2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สารองส่วนทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(723,356.03)
0.00

1,416,701.21

0.00

0.00

0.00

(693,345.18)

3,277,994.63
0.00

(3,277,994.63)

0.00

0.00

0.00

พนักงานที่กาหนดไว้

ของผลประโยชน์

จากการวัดมูลค่าใหม่

ผลกาไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุน

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของ

0.00
428,267,264.39

1,416,701.21

25,488,623.94

(29,570,545.50)

5,406,780.73

425,525,704.01

0.00
446,840,075.91

(3,277,994.63)

51,421,351.65

(29,570,545.50)

428,267,264.39

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
หัก ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสูญ(หนี้ สงสัยจะสู ญกลับรายการ)
มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคา
กาไรจากการขายส่ วนงาน
(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์กลับรายการ
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์
ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

54,544,709.01
0.00
54,544,709.01

13,006,714.74
(1,197,513.12)
11,809,201.62

55,119,751.18
0.00
55,119,751.18

26,477,292.38
0.00
26,477,292.38

(1,355,899.24)
264.00
(318,471.53)
(33,233,092.93)
78,452.95
26,361,954.80
0.00
89,677.16
0.00
390,787.22
7,419,324.24
0.00
0.00
594,819.65
54,572,525.33

(913,294.74)
0.00
1,082,320.23
(17,265,852.43)
0.00
27,279,030.81
(9,459,265.90)
304,443.22
(33,559.55)
354,658.87
1,543,389.64
5,406,780.73
0.00
505,723.13
20,613,575.63

(1,173,071.60)
264.00
(357,081.53)
(33,754,343.90)
0.00
25,756,489.34
0.00
(24,487.42)
0.00
390,787.22
7,415,611.25
0.00
0.00
594,174.66
53,968,093.20

(879,578.93)
0.00
831,057.23
(16,503,526.06)
0.00
26,362,063.10
0.00
295,787.01
(33,559.55)
354,658.87
1,540,246.74
5,406,780.73
(19,998,800.00)
498,134.03
24,350,555.55

(38,693,302.89)
(4,991,747.31)
(223,800.00)
(643,204.15)

15,144,082.98
2,051,322.46
(402,191.46)
(511,202.37)

(38,300,273.10)
(3,102,952.32)
(223,800.00)
(643,204.15)

9,324,101.48
1,411,948.45
(402,191.46)
(511,202.37)

25,179,838.07

(7,240,200.25)

25,094,764.28

(4,721,401.04)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

รายงานประจำ�ปี 2562
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-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการขายส่ วนงาน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดรับจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
35,200,309.05 29,655,386.99
0.00
(2,158,140.05)
(174,700.18)
(173,460.72)
(4,637,609.49) (6,259,228.85)
30,387,999.38 21,064,557.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
36,792,627.91 29,451,810.61
0.00
0.00
(174,700.18)
(168,568.74)
(4,649,451.93) (4,402,296.09)
31,968,475.80 24,880,945.78

24,609,504.39
0.00
0.00
4,401,740.00
0.00
1,101,192.84
(29,610,222.99)
502,214.24

17,140,402.55
0.00
0.00
(968,400.00)
13,066,000.00
983,474.54
(15,537,353.75)
14,684,123.34

29,609,504.39
0.00
0.00
3,500,000.00
0.00
386,292.84
(29,427,805.08)
4,067,992.15

(49,839.85)
(1,341,200.00)
19,998,800.00
0.00
0.00
349,915.19
(13,733,046.92)
5,224,628.42

(2,210,384.80)
(29,570,545.50)
0.00
(31,780,930.30)
(890,716.68)
50,994,003.16
50,103,286.48

(2,577,929.00)
(29,570,545.50)
304,600.00
(31,843,874.50)
3,904,806.21
47,089,196.95
50,994,003.16

(2,190,101.80)
(29,570,545.50)
0.00
(31,760,647.30)
4,275,820.65
40,211,867.21
44,487,687.86

(2,339,424.98)
(29,570,545.50)
0.00
(31,909,970.48)
(1,804,396.28)
42,016,263.49
40,211,867.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )
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บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647 และเมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จากัด ทะเบียนเลขที่ 0107550000220 และเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552
1.2 บริ ษทั ฯ มีสถานประกอบการสานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และสานักงานสาขา จานวน 3 สาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/37 หมูท่ ี่ 1 ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร และตั้งอยูเ่ ลขที่
83/50 หมูท่ ี่ 10 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
1.3 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริ การทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งานเครื่ องจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ า ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความ
สาคัญต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งลาเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมีและ
ก่อสร้ างตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดของกฎหมาย
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทาและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544

โดยรู ปแบบการนาเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมี

สาระสาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบ
การเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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-22.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้ากาหนดหลักการสาหรับการ
รายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน เกี่ยวกับลักษณะ จานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอน
ของรายได้ และกระแสเงินสดจากสัญญาของกิจการที่ทากับลูกค้า โดยกิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบ
สิ นค้าหรื อบริ การที่สญ
ั ญาให้ลูกค้า ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามหลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน และรวมถึง
การใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

3) การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฎิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญาที่ทากับลูกค้า
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 โดยไม่ได้นาข้อมูลของปี ก่อนมาเปรี ยบเทียบ

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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)

-32.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563
2) ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธี
การคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ได้กาหนดหลักการสาหรับการรับรู้รายการ
การวัดมูลค่า การนาเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า ซึ่งกาหนดให้ผเู้ ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า การบัญชี
สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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-4มาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่งจูงใจให้แก่ผเู้ ช่า

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

4) ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน
รายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น
3. หลักเกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมของบริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วม
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนิ นงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้
จดทะเบียน
ในประเทศ
บริ ษทั คิวแอลที

ไทย

สัดส่วนการลงทุน (%)
2562

2561

99.99

99.99

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การงานด้านวิศวกรรม

อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล
ทางการเกษตร ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และประกอบ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

Qualitech Myanmar

สาธารณรัฐ

80.00

80.00

ให้บริ การงานวิศวกรรม ความ

Company Limited

แห่ งสหภาพ

ปลอดภัยในประเทศพม่า และ

เมียนมาร์

ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
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-53.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สาหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน
3.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกาไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ
กับสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 การรับรู ้ รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 รายได้จากการบริ การบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าสัญญาบริ การโดยส่วนใหญ่ มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภาระเดียว
โดยรับรู้รายได้จากการให้บริ การดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตามระยะเวลาหรื อปริ มาณงานที่ทาเสร็ จตาม
ที่กาหนดไว้ในสัญญาบริ การ
4.1.2 เงินปั นผลรับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิรับเงินปั นผล
4.1.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกาหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน นับจากวันฝากและไม่มีขอ้ กาหนดในการเบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รับรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.4 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามสิ ทธิที่จะได้รับ /ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างชาระของลูกหนี้ และกาหนดค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสูญและลูกหนี้ จากผลการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้แต่ละราย
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-64.5 สิ นค้าคงเหลือ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงวัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.6.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่
เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้ อถอน
การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั
4.6.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั และคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนประกอบแต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละ
ส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั นอกจากนี้ ยงั กาหนดให้ตอ้ งทบทวน
อายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ

และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
จานวนปี
อาคาร

20

ส่วนปรับปรุ งอาคาร

20

เครื่ องตกแต่งติดตั้งสานักงาน

5

เครื่ องมือและอุปกรณ์

5

เครื่ องใช้สานักงาน

3, 5

งานระบบสาธารณูปโภค

5

ยานพาหนะ

5

ยกเว้นเครื่ องมือและอุปกรณ์ช่างที่ได้มาช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และที่ได้มา
หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ฯ ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ (อายุ 5 ปี ) สาหรับเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ช่างบางส่ วน เนื่องจากบริ ษทั ฯ เห็นว่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ช่างดังกล่าวมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ทาง
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีดงั กล่าวมีการพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา และลักษณะงานของ
บริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ช่างออกไปใช้ในการปฏิบตั ิงานตามสถานที่ต่าง ๆ ของลูกค้า โอกาสที่
เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่างดังกล่าวจะล้าสมัยและเกิดความเสี ยหาย เนื่องจากใช้ปฏิบตั ิงานจึงมีความเป็ นไปได้สูง
ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา สาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
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-74.7 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั ฯ แสดงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยวิธีเส้นตรง 10 ปี
4.8 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ตามปกติธุรกิจ หรื อมูลค่าจากการใช้
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่า
ดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.9 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่มีคา่ เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานแล้ว
4.10 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าสาหรับแต่ละรายการได้มีการเปิ ดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.11 สัญญาเช่าระยะยาว
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
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-84.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.12.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบ
จากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบ กองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.12.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย) ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ต้องจ่ายในอนาคต และคานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลา
ของหนี้ สินดังกล่าว

โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือน

พนักงานอัตราการลาออก อายุงานและปั จจัยอื่น กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการ
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

พนักงานจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เพื่อกระจายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
4.13 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.13.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับงวดที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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-9- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุง่ หมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็ นไปได้ว่า
ไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
4.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการปรับปรุ งโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
4.13.3 ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

คานึ งถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น

และมี

ดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เชื่อว่าได้ต้งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่าย
ในอนาคต

ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจาก

ประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนการตัดสิ นใจ
โดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.13.4 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั

และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกัน

หรื อหน่วยภาษีต่างกันสาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สิน

และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลา
เดียวกัน
4.13.5 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่า กาไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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- 10 4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมาย หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือหากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการ
หนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่าง

หากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึง
ผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคาผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอน
เกิดขึ้น
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- 11 4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อ
เสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิ ด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )
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- 12 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4.17 กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารยอดกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่
จาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ว
กาไรต่อหุ้นปรับลด คานวณโดยการหารยอดกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออก
และเรี ยกชาระแล้ว บวกด้วยจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ ต้องออกให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
5. ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

เงินสด

1,371,215.40

792,414.87

1,315,155.54

550,312.18

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน

1,540,551.36

57,306.22

34,000.00

34,000.00

47,191,519.72

50,144,282.07

43,138,532.32

39,627,555.03

50,103,286.48

50,994,003.16

44,487,687.86

40,211,867.21

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม
5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
สาหรับปี 2562
บริ ษทั ใหญ่

1) บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจานวน 4.88 ล้านบาท โดยได้จ่ายชาระเงินเริ่ มแรกจานวน 1.12
ล้านบาท ส่วนที่เหลือผ่อนชาระแสดงไว้เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
2) บริ ษทั ฯ มีคา่ ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรค้างชาระ จานวนเงิน 2.35 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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- 13 สาหรับปี 2561
บริ ษทั ใหญ่
1) บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจานวน 2.49 ล้านบาท โดยได้จ่ายชาระเงินเริ่ มแรกจานวน 0.56
ล้านบาท ส่ วนที่เหลือผ่อนชาระแสดงไว้เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
2) บริ ษทั ฯ มีคา่ ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรค้างชาระ จานวนเงิน 1.25 ล้านบาท แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
6. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

กองทุนเปิ ดกรุ งไทย ธนทรัพย์ พลัส

21,048,213.58

15,755,882.00

7,466,602.93

7,357,098.99

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส

36,350,777.17

40,327,204.33

36,350,777.17

40,327,204.33

20,987,991.96

45,557,501.53

20,987,991.96

45,557,501.53

78,386,982.71

101,640,587.86

64,805,372.06

93,241,804.85

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด:-

กองทุนกรุ งไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
- Class A
รวม

กองทุนเปิ ดดังกล่าวลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่า
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

112,790,781.31

74,498,776.82

112,379,271.14

74,163,216.73

10,243,786.10

9,830,879.90

9,634,913.38

9,489,633.89

123,034,567.41

84,329,656.72

122,014,184.52

83,652,850.62

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้ การค้า
สุทธิ

(17,208,078.07) (17,552,113.00) (17,208,078.07) (17,541,270.00)
105,826,489.34

66,777,543.72

104,806,106.45

66,111,580.62

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)
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- 14 ลูกหนี้ การค้าที่เรี ยกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

75,418,954.34

31,600,916.23

75,417,946.34

31,302,253.74

19,618,873.06

22,352,577.73

19,208,370.89

22,354,290.13

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

574,052.50

2,317,929.53

574,052.50

2,314,229.53

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน

51,500.00

1,146,659.95

51,500.00

1,111,749.95

- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน

105,743.36

208,742.62

105,743.36

208,742.62

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

17,021,658.05

16,871,950.76

17,021,658.05

16,871,950.76

รวม

112,790,781.31

74,498,776.82

112,379,271.14

74,163,216.73

ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน

8. มูลค่ างานบริ การทีย่ งั ไม่ ได้เรียกเก็บเงิน
8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

93,485,259.00

60,627,256.07

93,681,931.14

60,302,677.24

(75,797.80)

(474,777.40)

(75,797.80)

(474,777.40)

93,409,461.20

60,152,478.67

93,606,133.34

59,827,899.84

ลูกหนี้ เงินประกันตามสัญญา

4,847,620.94

4,190,513.59

4,847,620.94

4,190,513.59

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(3,622,564.07)

(3,622,564.07)

(3,622,564.07)

(3,622,564.07)

1,225,056.87

567,949.52

1,225,056.87

567,949.52

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
สุทธิ

สุทธิ

8.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สาหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสาหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้น (หรื อ
ยังไม่เสร็ จสิ้นบางส่ วน) ของสัญญาที่ทากับลูกค้า จานวน 148.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ : จานวน 148.21 ล้านบาท)
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้นภายใน 1 ปี (เฉพาะกิจการ : 1 ปี )

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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80.00 และมีกรรมการ
และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

ความปลอดภัยในประเทศพม่าและ

ร่ วมกัน

ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม

และผูบ้ ริ หารถือหุน้

และต่างประเทศ และประกอบธุรกิจอื่น
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

99.99 และมีกรรมการ

ทดสอบผลิตผลทางการเกษตรในประเทศ

ให้บริ การงานวิศวกรรม

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

ความสัมพันธ์

ให้บริ การงานวิศวกรรม งานตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ

150,000 เหรี ยญสหรัฐ

10,250,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

80.00

99.99

80.00

99.99

2561

14,348,985.00

4,099,600.00

10,249,385.00

2562

14,348,985.00

4,099,600.00

10,249,385.00

2561

ราคาทุน

(ร้อยละ)
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562

0.00

0.00

0.00

2561

19,998,800.00

0.00

19,998,800.00

เงินปั นผลรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

10. เงินฝากธนาคารติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จานวน 0.07 ล้านบาท และ 4.47 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ จานวน 0.00 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
ติดค้าประกันหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้าประกัน (หมายเหตุ 31)

9.1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของ Qualitech Myanmar Company Limited จานวน 40,000 เหรี ยญสหรัฐ (หุ ้นสามัญ 400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรี ยญสหรัฐ) คิดเป็ นสัดส่ วนเงินลงทุนร้อยละ 80
ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
9.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Qualitech Myanmar Company Limited จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 200,000 เหรี ยญสหรัฐ
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกและรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน จานวน 50,000
เหรี ยญสหรัฐ รวมเป็ นทุนชาระแล้ว 100,000 เหรี ยญสหรัฐ (หุ้นสามัญ 1,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 เหรี ยญสหรัฐ) โดยบริ ษทั ย่อยจดทะเบียนทุนที่ชาระแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
9.3 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกและรับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน จานวน 50,000 เหรี ยญสหรัฐ รวมเป็ นทุนชาระแล้ว 150,000 เหรี ยญสหรัฐ (หุ้นสามัญ 1,500 หุ้น หุ้นละ 100 เหรี ยญสหรัฐ) โดยบริ ษทั ย่อยจดทะเบียนทุนที่ชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
9.4 งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นามาจัดทางบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว

Qualitech Myanmar Company Limited

บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ชื่ อบริ ษทั

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตดั จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตดั จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

อาคาร

1,775,072.99
1,331,316.61

47,981,180.48 39,084,739.64 14,811,277.00
47,981,180.48 36,242,147.21 13,734,736.11

47,511,512.64
55,212,348.46

130,569,583.44
16,391,046.57
(10,555,088.97)
136,405,541.04
17,670,117.71
(4,173,995.97)
149,901,662.78

182,859,681.29
13,505,783.70
(12,448,411.31)
183,917,053.68
25,674,959.60
(4,478,002.04)
0.00
205,114,011.24

3,006,260.24
3,329,042.19

12,601,935.62
2,085,384.38
(2,258,666.60)
12,428,653.40
1,782,947.90
(1,100,864.88)
13,110,736.42

16,998,985.14
1,000,178.80
(2,564,250.30)
15,434,913.64
2,141,743.86
(1,136,878.89)
0.00
16,439,778.61

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

611,826.89 27,819,706.61
424,715.33 30,492,825.37

1,427,745.33 30,325,380.16
187,111.56 3,721,059.48
0.00 (2,117,306.07)
1,614,856.89 31,929,133.57
187,111.56 2,061,421.02
0.00 (5,168,325.88)
1,801,968.45 28,822,228.71

2,226,683.78 59,250,600.91
0.00 2,993,332.57
0.00 (2,495,093.30)
2,226,683.78 59,748,840.18
0.00 5,591,608.41
0.00 (6,025,394.51)
0.00
0.00
2,226,683.78 59,315,054.08

งานระบบ
สาธารณูปโภค

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

8,340,825.51
984,662.26
(415,509.02)
8,909,978.75
741,223.29
(148,634.70)
9,502,567.34

11,192,137.35
132,346.68
(639,432.29)
10,685,051.74
279,838.34
(150,049.61)
19,043.48
10,833,883.95

4,111,924.67
1,067,174.13
(19,665.49)
5,159,433.31
1,076,540.89
0.00
6,235,974.20

0.00 14,924,526.45
0.00 2,842,592.43
0.00
0.00
0.00 17,767,118.88
0.00 2,842,592.43
0.00
0.00
0.00 20,609,711.31

47,981,180.48 56,851,858.52 19,589,531.94
0.00
0.00
442,778.37
0.00
0.00
(61,600.00)
47,981,180.48 56,851,858.52 19,970,710.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,981,180.48 56,851,858.52 19,970,710.31

ทีด่ นิ

ส่ วนปรับปรุง เครื่ องตกแต่ งติดตั้ง
อาคาร
สานักงาน

- 16 -

396,950,659.41
18,087,366.60
(18,208,787.20)
396,829,238.81
34,483,567.21
(11,790,325.05)
0.00
419,522,480.97

รวม

12,946.48 182,614,522.97
789,320.00 189,537,631.76

0.00 202,301,921.18
0.00 27,279,030.81
0.00 (15,366,236.15)
0.00 214,214,715.84
0.00 26,361,954.80
0.00 (10,591,821.43)
0.00 229,984,849.21

0.00
12,946.48
0.00
12,946.48
795,417.00
0.00
(19,043.48)
789,320.00

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง

รายงานประจำ�ปี 2562

129

สิ นทรัพย์ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตดั จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตดั จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)

อาคาร

4,025,262.85
972,469.09
(19,665.49)
4,978,066.45
981,835.85
0.00
5,959,902.30
1,752,922.47
1,318,418.25

45,942,280.44
53,935,363.67

2,930,479.05
3,290,148.55

8,224,805.26 129,670,178.53 11,977,137.92
930,768.03 15,886,635.49 1,993,687.41
(283,053.94) (9,439,954.46) (1,842,078.95)
8,872,519.35 136,116,859.56 12,128,746.38
730,381.13 17,321,961.15 1,752,711.27
(148,634.70) (4,108,907.31) (1,032,643.66)
9,454,265.78 149,329,913.40 12,848,813.99

10,800,581.05 180,158,771.70 15,939,244.11
118,455.23 11,811,269.98
988,611.69
(293,594.46) (9,910,901.68) (1,868,630.37)
10,625,441.82 182,059,140.00 15,059,225.43
278,248.34 25,505,711.13 2,130,164.42
(150,049.61) (4,299,574.06) (1,050,427.31)
19,043.48
0.00
0.00
10,772,684.03 203,265,277.07 16,138,962.54

ยานพาหนะ

611,826.89 26,521,577.22
424,715.33 30,013,715.95

1,427,745.33 29,540,490.35
187,111.56 3,548,799.09
0.00 (1,649,026.48)
1,614,856.89 31,440,262.96
187,111.56 1,939,895.95
0.00 (4,667,820.78)
1,801,968.45 28,712,338.13

2,226,683.78 56,680,200.91
0.00 2,993,332.57
0.00 (1,711,693.30)
2,226,683.78 57,961,840.18
0.00 5,591,608.41
0.00 (4,827,394.51)
0.00
0.00
2,226,683.78 58,726,054.08

งานระบบ
สาธารณูปโภค

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

47,981,180.48 39,084,739.64 14,708,499.33
47,981,180.48 36,242,147.21 13,726,663.48

0.00 14,924,526.45
0.00 2,842,592.43
0.00
0.00
0.00 17,767,118.88
0.00 2,842,592.43
0.00
0.00
0.00 20,609,711.31

47,981,180.48 56,851,858.52 19,305,387.41
0.00
0.00
442,778.37
0.00
0.00
(61,600.00)
47,981,180.48 56,851,858.52 19,686,565.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,981,180.48 56,851,858.52 19,686,565.78

ทีด่ นิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส่ วนปรับปรุง เครื่ องตกแต่ งติดตั้ง เครื่ องมือ
เครื่ องใช้
อาคาร
สานักงาน
และอุปกรณ์
สานักงาน

- 17 -

389,943,907.96
16,367,394.32
(13,846,419.81)
392,464,882.47
34,301,149.30
(10,327,445.49)
0.00
416,438,586.28

รวม

12,946.48 179,546,452.00
789,320.00 187,721,672.92

0.00 199,790,146.69
0.00 26,362,063.10
0.00 (13,233,779.32)
0.00 212,918,430.47
0.00 25,756,489.34
0.00 (9,958,006.45)
0.00 228,716,913.36

0.00
12,946.48
0.00
12,946.48
795,417.00
0.00
(19,043.48)
789,320.00

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง

- 18 11.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่างในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
11.1.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ทไี่ ด้มาช่ วง

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนสุ ทธิ

ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรง
- ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
- ปี 2547 ถึงปี ปั จจุบนั

1,088,661.17

(1,088,626.17)

35.00

107,540,790.31

(66,615,471.47)

40,925,318.84

2,117,847.75

(2,117,813.75)

34.00

94,366,712.01

(80,079,751.39)

14,286,960.62

205,114,011.24

(149,901,662.78)

55,212,348.46

ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546
- ปี 2549 ถึงปี ปั จจุบนั
รวม

11.1.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์ทไี่ ด้มาช่ วง

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนสุ ทธิ

ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรง
- ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
- ปี 2547 ถึงปี ปั จจุบนั

1,094,861.17

(1,094,825.17)

36.00

87,103,183.50

(56,359,343.51)

30,743,839.99

2,151,097.75

(2,151,061.75)

36.00

93,567,911.26

(76,800,310.61)

16,767,600.65

183,917,053.68

(136,405,541.04)

47,511,512.64

ตัดค่าเสื่อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546
- ปี 2549 ถึงปี ปั จจุบนั
รวม

ค่าเสื่ อมราคา สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวนเงิน 17.67 ล้านบาท และ 16.39 ล้านบาท
ตามลาดับ
11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาทุนจานวนเงิน 36.43 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดจานองไว้เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท และวงเงินหนังสื อค้ าประกัน
30 ล้านบาท

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(

130

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

และ

นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

- 19 12. สิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตนอื่น
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562

2561

ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ราคาทุน :
ยอดคงเหลือต้นปี

3,706,098.96

3,303,907.50

223,800.00

402,191.46

3,929,898.96

3,706,098.96

1,519,694.91

1,165,036.04

390,787.22

354,658.87

1,910,482.13

1,519,694.91

ยอดคงเหลือต้นปี

2,186,404.05

2,138,871.46

ยอดคงเหลือปลายปี

2,019,416.83

2,186,404.05

เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือปลายปี
ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี
มูลค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ - ตามบัญชี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

และ

นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

รายงานประจำ�ปี 2562

131

132

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ค่าเผื่อการด้อยค่า)
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ค่าเผื่อการด้อยค่า)
1,041,198.51
1,291,646.15

11,295.27

0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(500,897.39)
(500,897.39)

0.00

0.00

239,152.37

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ใน
กาไร
กาไรหรื อขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2561
(หมายเหตุ 22.2)
(หมายเหตุ 22.4)
32,705.67
0.00
239,152.37
11,295.27
0.00
11,295.27
201,772.22
(111,134.79)
1,038,336.01
245,773.16
(111,134.79)
1,288,783.65

175,501.52
150,344.51

11,295.27

(21,073.95)

0.00

2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม (บาท)

(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

และ

นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

194,898.78
194,898.78

0.00

0.00

0.00

(หมายเหตุ 22.4)

เบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรหรื อขาดทุน

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ใน
กาไร
กาไรหรื อขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 22.2)
(หมายเหตุ 22.4)
(54,642.73)
0.00
(11,295.27)
0.00
202,460.79
194,898.78
136,522.79
194,898.78

202,460.79
136,522.79

(11,295.27)

0.00

(54,642.73)

(หมายเหตุ 22.2)

หรื อขาดทุน

กาไร

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ใน

ลงชื่ อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ

206,446.70
0.00
947,698.58
1,154,145.28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1,366,594.38
1,642,199.03

0.00

21,073.95

สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า)

(15,378.33)

(หมายเหตุ 22.4)

(หมายเหตุ 22.2)
254,530.70

เบ็ดเสร็ จอื่น

หรื อขาดทุน

2560

กาไรหรื อขาดทุน

กาไร

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

13. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- 20 -

184,509.64
0.00
1,435,695.58
1,620,205.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1,438,558.08
1,623,067.72

0.00

0.00

184,509.64

2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- 21 14. สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
ลูกหนี้ เงินประกันตามสัญญา

2561

5,188,745.94

4,537,908.17

7,637.62

56,974.75

รวม

5,196,383.56

4,594,882.92

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

(3,622,564.07)

(3,622,564.07)

(7,139.24)

(56,476.37)

1,566,680.25

915,842.48

อื่น ๆ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุทธิ
15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

17,833,725.85

8,767,048.96

17,150,952.78

9,052,030.23

30,127,676.53

14,644,175.15

29,973,602.99

14,078,038.32

เจ้าหนี้ คา่ ซื้อทรัพย์สิน

2,351,467.87

1,249,845.60

2,351,467.87

1,249,845.60

อื่น ๆ

4,502,235.89

3,872,576.09

4,500,824.14

3,400,547.08

54,815,106.14

28,533,645.80

53,976,847.78

27,780,461.23

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวม

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 22 16. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
16.1 หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

5,537,739.14

3,915,077.19

5,537,739.14

3,894,794.19

(1,944,453.23)

(1,903,042.44)

(1,944,453.23)

(1,882,759.44)

3,593,285.91

2,012,034.75

3,593,285.91

2,012,034.75

หัก ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สุทธิ

16.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนที่อยูใ่ นระหว่างการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

10,519,196.27

13,970,000.00

10,519,196.27

12,772,000.00

16.3 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

ภายใน 1 ปี

2,176,486.00

2,027,653.00

2,176,486.00

2,007,370.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

3,065,452.00

1,806,442.00

3,065,452.00

1,806,442.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

688,872.00

296,584.00

688,872.00

296,584.00

5,930,810.00

4,130,679.00

5,930,810.00

4,110,396.00

(393,070.86)

(215,601.81)

(393,070.86)

(215,601.81)

5,537,739.14

3,915,077.19

5,537,739.14

3,894,794.19

รวม

2562

2561

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของเจ้าหนี้ ตาม
สัญญาเช่าการเงิน

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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- 23 17. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
17.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
17.2 โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ความเสี่ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
17.3 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2562
25,601,271.67

มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561
14,288,934.55

2562
25,582,601.17

2561
14,274,622.03

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม (บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2562

2561

14,288,934.55

16,027,125.01

14,274,622.03

13,932,646.00

3,472,893.41

(3,476,649.01)

3,472,893.41

(1,527,836.00)

0.00

(137,193.50)

0.00

0.00

5,600,408.40

0.00

5,600,408.40

0.00

2,239,035.31
25,601,271.67

1,875,652.05
14,288,934.55

2,234,677.33
25,582,601.17

1,869,812.03
14,274,622.03

ขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์จ่ายลดลง
ต้นทุนส่ วนเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

ต้นทุนส่ วนเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่

5,600,408.40

0.00

5,600,408.40

0.00

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

1,818,915.84

1,543,389.64

1,815,202.85

1,540,246.74

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

420,119.47
7,839,443.71

332,262.41
1,875,652.05

419,474.48
7,835,085.73

329,565.29
1,869,812.03
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- 24 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป “ซึ่งกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สาหรับ
ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบยี่สิบปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน”
17.4 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้คา่ ใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม (บาท)
2562
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

6,585,074.58

888,432.36

6,585,074.58

888,432.36

834,249.66

654,957.28

830,536.67

651,814.38

420,119.47
7,839,443.71

332,262.41
1,875,652.05

419,474.48
7,835,085.73

329,565.29
1,869,812.03

ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
2562

2561

2562

2561

ณ วันที่ 1 มกราคม

(1,117,852.01)

2,358,797.00

(764,336.42)

763,499.58

รับรู ้ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,472,893.41
2,355,041.40

(3,476,649.01)
(1,117,852.01)

3,472,893.41
2,708,556.99

(1,527,836.00)
(764,336.42)

รวมอยูใ่ นกาไรสะสม

17.5 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก )
งบการเงินรวม (ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้ อยละ)

2562

2561

2562

2561

อัตราคิดลด

1.76

2.67

1.76

2.67

อัตราการขึ้นเงินเดือน

3-4

3-4

3-5

3-5

17.6 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560
(“TMO2017”)
17.7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 25 งบการเงินรวม (บาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

ลดลง

(1,929,344.00)

2,137,959.00

2,050,625.00

(1,861,416.00)

(10,011.00)

10,016.00

(1,965,203.00)

2,221,970.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตรามรณะ
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ
18. ทุนเรื อนหุ้น
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 103.47 ล้านบาท เป็ นจานวน 98.57 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ตอ้ งออกให้กบั
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 4.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้ยกเลิก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั แล้ว (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2561
19. สารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จานวน 4.90 ล้านบาท ผลกระทบจากการยกเลิกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่าว ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องรับรู้คา่ ใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จานวน 4.31 ล้านบาท

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 26 20. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นสารองตามกฏหมายไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองตามกฎหมายนี้ จะมียอดไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสารองตามกฎหมายนี้ ไม่อาจนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
21. เงินปั นผลจ่ าย
สาหรั บปี 2562
บริ ษทั ใหญ่
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติจ่ายเงินปั นผลจากกาไรปี 2561
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมจานวนเงิน 24.64 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่
26 เมษายน 2562 และได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 4.93 ล้านบาท เมื่อวันที่
6 กันยายน 2562 รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย 29.57 ล้านบาท
สาหรั บปี 2561
บริ ษทั ใหญ่
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติจ่ายเงินปั นผลจากกาไร ปี 2560
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมจานวนเงิน 34.50 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว
อัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมจานวนเงิน 4.93 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งจ่ายในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.30 บาท จานวน 98.57
ล้านหุ ้น รวมจานวนเงิน 29.57 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั ย่อย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลกาไรจากการดาเนิ นงาน ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 100 บาท รวมจานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่าย
เงินปั นผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
22. ภาษีเงินได้
22.1 การคานวณภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สาหรับปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน) ก่อน
หักภาษีเงินได้สาหรับปี บวกกลับด้วยสารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณ
ภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ยกเว้นกาไรในส่ วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 28)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )
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- 27 22.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

3,834,922.32

2,492,345.00

3,834,922.32

1,234,441.60

(136,522.79)
3,698,399.53

(150,344.51)
2,342,000.49

(136,522.79)
3,698,399.53

(245,773.16)
988,668.44

22.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จาก
การดาเนิ นงานต่อเนื่อง
การดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
กาไรที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
รวมภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ

54,544,709.01
0.00
54,544,709.01
20
10,908,941.80
1,574,230.50
(298,034.72)
0.00
(8,486,738.05)
3,698,399.53
7

13,006,714.74
(1,197,513.12)
11,809,201.62
20
2,361,840.32
1,773,298.36
(250,622.61)
0.00
(1,542,515.58)
2,342,000.49
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
55,119,751.18
0.00
55,119,751.18
20
11,023,950.24
1,459,222.06
(298,034.72)
0.00
(8,486,738.05)
3,698,399.53
7

26,477,292.38
0.00
26,477,292.38
20
5,295,458.48
1,486,108.15
(250,622.61)
(3,999,760.00)
(1,542,515.58)
988,668.44
4

22.4 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ก่อนภาษีเงินได้
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สุ ทธิจากภาษีเงินได้

3,472,893.41
(194,898.78)
3,277,994.63

(3,476,649.01)
500,897.39
(2,975,751.62)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

3,472,893.41
(194,898.78)
3,277,994.63

(1,527,836.00)
111,134.79
(1,416,701.21)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 28 23. การดาเนินงานทีย่ กเลิกของบริษัท
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ) ได้ทาสัญญาขายส่วนงานการตรวจสอบ
พืชผลทางการเกษตรให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2561 ในราคาขาย 11.41 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้โอนส่ วนงานดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว ทาให้
บริ ษทั ย่อยมีผลกาไรจากการขายส่วนงาน จานวน 9.39 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับชาระเงินแล้ว
รายงานที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของการดาเนิ นงานที่
ยกเลิก มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2562

2561

รายได้รวม

0.00

15,931,450.69

ต้นทุนรวม

0.00

(13,322,392.79)

รายได้อื่นรวม

0.00

41.75

ค่าใช้จ่ายรวม

0.00

(3,806,612.77)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

0.00

(1,197,513.12)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

0.00

0.00

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

0.00

(1,197,513.12)

0.00

(0.01)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
24. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกบั บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 29 24.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกาหนดราคา

บุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
นางสาวญาณกร รัตคาม

บุตรของกรรมการและ

ค่าเช่าสถานที่

ราคาตามที่ตกลงกัน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั

ปฏิบตั ิงาน

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

รายได้ - ค่าจ้างงาน

ราคาตามที่ตกลงกัน

และมีกรรมการและผูบ้ ริ หาร

รายได้ - ค่าเช่า

ราคาตามที่ตกลงกัน

ถือหุน้ ร่ วมกัน

รายได้ - ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามที่ตกลงกัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด

Qualitech Myanmar Company
Limited

ค่าจ้างงาน

ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าวัสดุ

ราคาตามที่ตกลงกัน

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80

รายได้ - ค่าจ้างงาน

ใกล้เคียงกับราคาตลาด

และมีกรรมการและผูบ้ ริ หาร

รายได้ - ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามที่ตกลงกัน

ร่ วมกัน

รายได้ - ค่าเช่าเครื่ องมือ ราคาตามที่ตกลงกัน

บริ ษทั อื่ น
บริ ษทั ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จากัด กรรมการร่ วมกัน

รายได้ - ค่าเช่า

ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าวัสดุ

ใกล้เคียงกับราคาตลาด

24.2 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

0.00

0.00

34,800.00

24,800.00

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

0.00

0.00

28,037.38

0.00

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

0.00

0.00

276,885.00

407,605.80

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 30 งบการเงินรวม (บาท)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

Qualitech Myanmar Company Limited
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

0.00

0.00

9,542.00

0.00

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

0.00

0.00

517,042.00

0.00

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

21,658.16

0.00

21,658.16

0.00

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

14,018.69

0.00

14,018.69

0.00

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

92,460.67

406,600.00

92,460.67

406,600.00

บริ ษทั ดูเวลล์ อินเตอร์ เทรด จากัด

24.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

นางสาวญาณกร รัตคาม
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าเช่าสถานที่
ปฏิบตั ิงาน

0.00

185,263.12

0.00

0.00

รายได้อื่น - ค่าเช่า

0.00

0.00

53,831.76

87,476.64

รายได้อื่น - ค่าบริ หารจัดการ

0.00

0.00

280,373.83

205,607.49

ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าจ้างงาน

0.00

0.00

0.00

15,722.76

ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าวัสดุ

0.00

0.00

4,605,912.00

2,645,020.24

รายได้ - ค่าจ้างงาน

0.00

0.00

2,631,040.00

207,735.00

รายได้อื่น - ค่าบริ หารจัดการ

0.00

0.00

36,195.00

0.00

รายได้อื่น - ค่าเช่าเครื่ องมือ

0.00

0.00

40,000.00

0.00

202,611.11

0.00

202,611.11

0.00

4,008,175.00

380,000.00

4,008,175.00

380,000.00

บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

Qualitech Myanmar Company Limited

บริ ษทั ดูเวลล์ อินเตอร์ เทรด จากัด
รายได้อื่น - ค่าเช่า
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าวัสดุ
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- 31 25. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
26. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หาร
และให้ผบู ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์อนั ได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร
สี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บางส่ วน ได้แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ
27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

2562
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2562

2561

(1,906,016.38)

467,542.64

0.00

0.00

249,545,611.41

214,750,566.72

247,147,131.25

204,175,530.13

ค่าเสื่ อมราคา

26,361,954.80

27,331,060.02

25,756,489.34

26,414,092.31

วัสดุใช้ไป

29,000,439.52

20,552,777.83

33,304,087.10

19,761,291.32

ค่าจ้างผูร้ ับเหมา

45,262,264.55

51,791,987.49

45,190,183.01

50,602,518.12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั

12,859,320.00

12,127,072.02

11,614,759.30

10,644,136.68

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานักงาน

9,535,165.69

9,145,267.91

9,339,576.55

8,724,533.40

ค่าธรรมเนี ยมและค่าที่ปรึ กษา

3,230,516.75

2,657,858.77

2,991,179.84

2,355,249.92

ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา

3,974,683.37

3,169,036.78

3,936,914.41

3,150,731.01

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,993,000.00

1,975,700.00

2,993,000.00

1,975,700.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

22,263,360.22

22,037,882.34

21,781,360.22

18,488,116.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
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- 32 28. สิทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
28.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 รวม 6 ฉบับ ในงานให้บริ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและบริ การตรวจสอบต่าง ๆ โดยฉบับที่ 1 วันที่ 28
ธันวาคม 2548 ฉบับที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ฉบับที่ 3 วันที่ 4 สิ งหาคม 2551 ฉบับที่ 4 วันที่ 4 มีนาคม 2556 ฉบับที่ 5 วันที่
21 มีนาคม 2559 และฉบับที่ 6 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ซึ่ งสิ ทธิพิเศษที่สาคัญที่ได้รับมีดงั นี้
28.1.1 ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
28.1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถ
นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ภายในกาหนดเวลา
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
28.1.3 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลา
ที่บริ ษทั ฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
28.2 ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามสิ ทธิประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนที่ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน ส่ วนที่ไม่ ได้รับการส่ งเสริมการลงทุน
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รายได้จากการให้บริ การ
338,927,871.44 230,598,948.45 137,990,057.43 134,710,212.77 476,917,928.87 365,309,161.22
ต้นทุนการให้บริ การ
(250,452,044.66) (187,505,786.14) (102,183,250.52) (109,936,088.74) (352,635,295.18) (297,441,874.88)
กาไรขั้นต้น
88,475,826.78 43,093,162.31 35,806,806.91 24,774,124.03 124,282,633.69 67,867,286.34
รายได้อื่น
กาไรจากการขายส่วนงาน
0.00
0.00
0.00
9,459,265.90
0.00
9,459,265.90
อื่น ๆ
117,816.25
203,475.76
3,540,013.71
2,608,441.08
3,657,829.96
2,811,916.84
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
(4,421,892.94) (2,098,369.53) (1,772,101.94) (1,221,835.43) (6,193,994.88) (3,320,204.96)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(45,685,319.02) (37,695,593.96) (20,921,621.09) (25,616,093.90) (66,606,940.11) (63,311,687.86)
ต้นทุนทางการเงิน
(392,638.33)
(297,156.75)
(202,181.32)
(202,704.77)
(594,819.65)
(499,861.52)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
38,093,792.74
3,205,517.83 16,450,916.27
9,801,196.91 54,544,709.01 13,006,714.74
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
0.00
0.00 (3,698,399.53) (2,342,000.49) (3,698,399.53) (2,342,000.49)
กาไรสาหรับปี จากการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่อง
38,093,792.74
3,205,517.83 12,752,516.74
7,459,196.42 50,846,309.48 10,664,714.25
กาไรสาหรับปี จากการ
ดาเนิ นงานที่ยกเลิก
0.00
0.00
0.00 (1,197,513.12)
0.00 (1,197,513.12)
กาไรสาหรับปี
38,093,792.74
3,205,517.83 12,752,516.74
6,261,683.30 50,846,309.48
9,467,201.13

ลงชื่ อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
( นายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )
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- 33 29. ส่ วนงานดาเนินงาน
29.1 ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการ
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน และ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของส่วนงาน โดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธาน
กรรมการบริ หาร
29.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นงานในส่วนงานหลักคือ การให้บริ การทดสอบโดยไม่ทาลาย และการให้บริ การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ สาหรับความปลอดภัยในการใช้งานของงานเชื่อมโลหะ งานโลหะและอุปกรณ์ที่
สาคัญและดาเนิ นธุรกิจส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ท้งั ประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศ
มีรายได้จากการให้บริ การไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริ การรวม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้นาเสนอ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
29.3 รายได้แยกตามลักษณะการให้บริ การ มีดงั นี้
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
2562

2561

การทดสอบโดยไม่ทาลาย

203.37

151.38

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

246.16

198.16

อื่นๆ

27.38
476.91

15.77
365.31

รวม
30. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.10
30.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้
เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าและเรี ยกเก็บเงินตามส่วนของงานที่ทาเสร็ จ

สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

และ

นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)
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- 34 30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว
30.4 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนระยะยาว และเงินฝากธนาคารติดภาระ
ค้าประกัน หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
31. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
31.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/สัญญาจ้างกับผูข้ ายหลายราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จานวนเงิน 13.56 ล้านบาท และ 11.49 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ
31.2 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารสานักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนเงิน 0.02 ล้านบาท
31.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ง ออกหนังสื อ
ค้าประกันผลงานให้แก่ลูกค้าบางรายของบริ ษทั และค้าประกันการใช้ไฟฟ้ ากับหน่วยงานราชการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวนเงิน 19.84 ล้านบาท และ 15.48 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจานวนเงิน
19.77 ล้านบาท และ 14.51 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว
ค้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 10)

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอานาจ
(
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- 35 32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการพัฒนา" ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้บริ ษทั จัดการกองทุนเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้ อยละ 3 ถึง 9 ของค่าจ้างตามอายุการทางานของพนักงาน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุน
ในอัตราเดียวกัน ส่ วนที่พนักงานจ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกนั้น ๆ เสี ยชีวิต ทุพพลภาพ
เกษียณอายุหรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด สาหรับปี 2562 และ 2561
บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็ นจานวนเงิน 3.31 ล้านบาท และ 3.29 ล้านบาท ตามลาดับ
33. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
และดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
34. จัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษทั ฯ จัดประเภทบัญชีใหม่สาหรับปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี 2562
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ก่อนจัดประเภท

หลังจัดประเภท

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

297,717,931.57

297,441,874.88

(276,056.69)

0.00

3,320,204.96

3,320,204.96

66,355,836.13

63,311,687.86

(3,044,148.27)

295,078,331.90

294,802,275.21

(276,056.69)

0.00

3,320,204.96

3,320,204.96

62,809,593.74

59,765,445.47

(3,044,148.27)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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- 36 35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ดูเวลล์ อินเตอร์ เทรด จากัด จากผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อนุมตั ิให้ซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั ดังกล่าว จานวน 1,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในราคา
หุ ้นละ 5,500.00 บาท รวมเป็ นเงิน 5.50 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายชาระเป็ น 2 งวด ดังนี้ งวดแรก จานวน 2.20 ล้านบาท
ชาระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทาสัญญาฉบับนี้ และงวดที่สอง จานวน 3.30 ล้านบาท ชาระในวันทาการซื้อเสร็ จสมบูรณ์
35.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวม
จานวนเงิน 29.57 ล้านบาท
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
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ualitech

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Qualitech Public Company Limited

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028
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