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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัทควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2534 ด้วยทนุจดทะเบียน 2,000,000 

บาท โดยกลุม่นายสรรพชัญ์ รัตคาม และ นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม (ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน
ปัจจบุนั) ด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่
ท าลาย (Non-Destructive Testing) จากนัน้จึงขยายสูบ่ริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกนั โดยแรกเร่ิมได้รับอนญุาตจาก
กองเชือ้เพลงิ กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถงัและระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทัง้ประเภทที่อยู่บนรถสถานี
บรรจกุ๊าซ และคลงัเก็บและจ่ายปิโตรเลยีมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามล าดบั 

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยการบริการ
ทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing), การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ (Inspection and Certification) และ
การทดสอบคณุสมบตัิทางกลของวสัด ุ(Mechanical Test) เพื่อความปลอดภยัในการใช้งานเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับ
แรงดนั หม้อน า้ระบบทอ่รับแรงดนั และโครงสร้างเหลก็ที่มีความส าคญัต่อกระบวนการผลิต การจดัเก็บและการขนสง่ล าเลียง
ผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมด้านพลงังานปิโตรเคมีและการก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดของกฎหมายโดยทีมงาน
ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงูด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีชัน้สงูเพื่ อตอบสนองความต้องการของลกูค้าจนเป็นที่
ยอมรับอยา่งกว้างขวาง 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัท ควอลลีเทคจ ากัด(มหาชน) ผ่านการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตัิการทดสอบโดยไม่ท าลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025  ส าหรับ
การทดสอบในห้องปฏิบตัิการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จากส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม , 
ISO/IEC 17025 ส าหรับห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา จากส านักงานมาตรฐาน
อตุสาหกรรม   และ ISO 9001:2008 มาตรฐานคณุภาพการจดัการภายใน รวมถึงได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) และได้ขึน้ทะเบียนรับรองจากหน่วยราชการที่ส าคญั อาทิกรมธุรกิจพลงังาน กรม
โรงงานอตุสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นต้น 

 
1.1 วิสัยทัศน์ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองเพื่อความปลอดภยั ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020 
 

1.2 พันธกิจ  
1. ให้บริการตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภยั 
2. มุง่มัน่พฒันาศกัยภาพขององค์กรและบคุลากรให้ได้รับการรับรองความสามารถในระดบัสากลอยา่งตอ่เนื่อง 
3. ขยายการให้บริการและพฒันาเครือขา่ยไปยงักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งตอ่เนื่อง 
4. ด าเนินธุรกิจ โดยตระหนกัถึงหลกัธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

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


 

สว่นที่ 1 หน้า 2 

 

 
1.3 ค่านิยม 

ถกูต้อง ปลอดภยั บริการฉบัไว ใสใ่จลกูค้า รักษาคณุภาพ 

 
1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี 2534 

 เร่ิมก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2534  ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตัง้ส านักงานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 ได้รับใบรับรอง เร่ืองคณุสมบตัิและคณุวฒุิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถงัก๊าซหงุต้ม ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ 
ถงัขนสง่ก๊าซ  ระบบทอ่ก๊าซและอปุกรณ์  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน)  

ปี 2537 

 จดัตัง้ส านกังานย่อยที่อ าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบรีุ  เพื่อความคลอ่งตวัในการให้บริการแก่ลกูค้าในภาค
ตะวนัออก 

ปี 2538 

 จดัตัง้ส านกังานยอ่ยที่อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุ 

ปี 2542 

 รับงานทดสอบแนวเช่ือมระบบท่อขนสง่ก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติราชบรีุ-วงัน้อย  

ปี 2543 

 รับงานทดสอบและตรวจสอบระบบทอ่รวมถึงอปุกรณ์ที่ติดตัง้บนแท่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยจนถึง
ปัจจบุนั 

ปี 2544 

 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนกังานที่เพิ่มขึน้ และย้าย
ส านกังานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตัง้ที่อ าเภอบ้านบึง จังหวดัชลบุรีโดยสร้างอาคารส านกังานขยายจาก
ส านกังานยอ่ยเดิม เพื่อให้บริการลกูค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการท างาน (ปัจจุบนัเป็น
ส านกังานสาขา) 

 ได้รับใบอนญุาตเลขที่  0031/44  จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสทิธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุประเภท
นิติบคุคล 

ปี 2545 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโยธาธิการ 
ที่ก าหนดให้บริษัทท่ีให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถงับรรจกุ๊าซ LPG ประเภทท่ี 1 

ปี 2547 

 สร้างส านกังานสาขาที่อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เพื่อให้บริการลกูค้าในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบ
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ตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึง่มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
ปี 2549 

 ได้รับใบอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบคุคลทดสอบและตรวจสอบ ถงั
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) พร้อมทัง้เคร่ืองอปุกรณ์สว่นควบและการติดตัง้ 

ปี 2550 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการส านกังานระยองพืน้ท่ีเพิม่เป็น 4 ไร่ พร้อมทัง้เปลีย่น
ส านกังานจงัหวดัระยอง เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัทและให้ส านกังานบ้านบงึเป็นส านกังานสาขา 

 ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2550 

 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 17025: 2005 ส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ  
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการทดสอบโดยไมท่ าลายเป็นรายแรกในประเทศ
ไทย เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2550 

ปี 2551 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท 

 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพการจดัการภายใน ISO 9001:2000 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2551 
ปี 2552 

 บริษัทได้น าหุ้นสามญัเข้าตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2552 

 ได้รับใบอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน า้หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสือ่น าความร้อนเป็นรายแรกในประเทศไทย 

ปี 2554 

  ในเดือนกนัยายน บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย จ านวน 2 บริษัทคือ 

1.     บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  มีวตัถปุระสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ 
ปลอดภยัในตา่งประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง มีทนุจดทะเบียน  5 ล้านบาท โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
2. บริษัท ควอลลเีทค เมียนมาร์ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ 
ปลอดภยัในประเทศพมา่และประกอบธุรกิจอื่นทีเ่ก่ียวข้อง  มีทนุจดทะเบยีน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50.99 ของทนุจดทะเบียน  

ปี 2556 

 จดัตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการขยายพืน้ท่ีการท างานของส านกังานกรุงเทพฯ 
ปี 2557 

 ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายตามระบบ ISO/IEC 
17025 (MT, PT, UT, RT) เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2557  

ปี 2559 

 ได้รับมอบประกาศนียบตัร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านทจุริต 
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 ได้รับรางวลั SET Awards 2016 จ านวน 3 รางวลั คือ รางวลัผู้บริหารสงูสดุยอดเยี่ยม, รางวลัผู้บริหารสงูสดุ
ดีเดน่และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเดน่ 

 บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ขยายงานบริการงานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทางการเกษตร 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 

 สร้างส านกังานสาขาที่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เพื่อรองรับการขยายงานบริการของบริษัทฯ และการ
ให้บริการลกูค้าในเขตจงัหวดัชลบรีุและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 ในเดือนธันวาคม บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย จ านวน 1 บริษัท คือ Qualitech Myanmar 
Company Limited (QLTM) ในประเทศพมา่ มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภยัในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง  มีทนุจดทะเบียน 50,000 USD บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน  

ปี 2560 

 ได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2560 

 ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา 
ISO/IEC 17025 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

ปี 2561 

 ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทคู่ค้า (Business Partner) เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ให้บริการตรวจสอบระบบทอ่ขนสง่ (Intelligent Pigging Inspection Service)  , รวมถึงงานทดสอบโดยไม่
ท าลายวิธีเมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย 
 บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทยอ่ย 2 แหง่ ดงันี ้

1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (QLTI) 
        บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั(มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ านวน 10,250,000 บาท มี
ทนุท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 10,250,000 บาท ด าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทาง
การเกษตร ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 
        บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 มีทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000 USD มีทนุที่
ออกและช าระแล้ว จ านวน  150,000 USD ด าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภยัในประเทศพม่าและ
ประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ  (Third party 

engineering service) ซึง่หมายถึงการทดสอบตรวจสอบและประเมินคณุภาพ และให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดบัสากลใน
ฐานะผู้ เช่ียวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ ตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 3 สว่นคือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กระบวนการการค้นหารอยบกพร่อง
หรือความผิดปกติของชิน้งาน โดยที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายขึน้กับชิน้งานเช่น การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การ
ทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสงู การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ร่วมถึงการทดสอบโดยใช้
เทคโนโลยีขัน้สงูตา่งๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการโดยใช้วิธีการทดสอบ
ประเภทตา่งๆ รวมถึงการทดสอบโดยไมท่ าลายในการตรวจสอบชิน้งาน  และประมวลผลการทดสอบพร้อมกบัการออกรายงาน
เพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิน้งานนัน้ๆมีสภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่การ
ตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายส าหรับถงับรรจุก๊าซ LPG NGV ถงัน า้มนั ระบบ
ทอ่ หม้อน า้ และถงัขนสง่น า้มนัและสารเคมีเป็นต้น 

3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบคณุสมบตัิทางกายภาพและทาง
เคมีของวสัดตุา่งๆ เช่นการรับแรงดงึ แรงกด แรงดนั และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจลุภาคของเนือ้โลหะ และการหา
สว่นผสมทางเคมี ซึง่มีผลตอ่คณุสมบตัิที่ส าคญัของเนือ้โลหะในด้านความแขง็แรง และการต้านการกดักร่อนประเภทตา่งๆ เป็น
ต้น 

บริษัทฯ ให้ได้บริการการทดสอบคณุสมบตัิทางกลกับลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ
เป็นกลุม่ธุรกิจที่อยูใ่นอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลัน่น า้มนั  โรงงานปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ 
โรงบรรจกุ๊าซ โรงงานผลิตและติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัร  รวมทัง้ผู้ ใช้ถงั เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย
เพื่อความปลอดภยั  เช่น หม้อน า้  เครน ถงัก๊าซถงับรรจสุารเคมีอนัตราย และถงัรับแรงดนัสงูอื่นๆ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ลกูค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไมท่ าลาย การให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ และการทดสอบ
คุณสมบัติทางกล มีความแตกต่างกันคือ ประมาณร้อยละ 90 ของลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายจัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้ รับเหมาโครงการ ซึง่บริษัทจะให้บริการรับเหมาช่วงส าหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง สว่นบริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ 
กลุม่ลกูค้าหลกัประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรงโดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี ระหว่างการซ่อมบ ารุง
ใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย ส่วนการบริการด้านการทดสอบคุณสมบตัิทางกลของวสัดุ เป็นกลุ่ม
ลกูค้าทัง้ประเภทงานก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ  ซึง่อยูใ่นสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั   
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โครงสร้างรายได้ 
                                                                                                                                     หนว่ย: ล้านบาท 

 
ลักษณะงาน 

 
ด าเนินการโดย 

% การถอืหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

การทดสอบโดย
ไมท่ าลาย 

บมจ.ควอลลเีทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 
151.38 40.09 141.83 36.50 175.95 39.18 

การตรวจสอบ
และรับรอง 

บมจ.ควอลลเีทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 

 
198.16 

 
52.48 238.76 61.44 269.83 60.09 

การทดสอบ
เชิงกล 

บมจ.ควอลลเีทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 
15.77 4.18 4.62 1.19 0.00 0.00 

รายได้อื่นๆ บมจ.ควอลลเีทค 
QLTI 
QLTM 

100% 
99.99% 

80% 
12.27 3.25 3.40 0.87 3.29 0.73 

รวม 377.58 100.00 388.61 100.00 449.07 100.00 

 
2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวสัดทุางวิศวกรรม  (Third party engineering service) โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อควบคมุคณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่างๆ ทัง้ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการ
ตรวจสอบคณุภาพระหวา่งการใช้งาน เพื่อให้มัน่ใจวา่เคร่ืองมืออปุกรณ์และโครงสร้างต่างๆจะไม่เกิดความเสียหายในระหว่าง
การใช้งาน จนสง่ผลให้ต้องหยดุชะงกั การให้บริการแบง่เป็น 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไมท่ าลาย (Non-Destructive Test) 
และการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภาพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองถงัน า้มนัและสารเคมี ถงับรรจุก๊าซ
และระบบทอ่ LPG/CNG และหม้อน า้ เป็นต้น 

2.1.1.1  ประเภทการให้บริการ 
(1)  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test: NDT) 
การทดสอบโดยไมท่ าลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิน้งาน หรือรอยเช่ือม โดยที่

ไม่ต้องท าลายชิน้งานเพื่อการทดสอบ ไม่ท าให้ชิน้งานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ  กล่าวคือเป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิทางฟิสิกส์ เช่น แสง ความร้อน รังสี คลื่นเสียง ไฟฟ้า หรือแม่เหล็กของวสัดุ  ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความผิดปกติของโครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยู่  การวดัคุณสมบตัิเหล่านีจ้ะสามารถประเมินความผิดปกติของ
โครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่มีอยูไ่ด้โดยไมท่ าให้วสัดเุกิดความเสยีหาย   การทดสอบโดยไม่ท าลายมีวตัถปุระสงค์หลกั
เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะชิน้งานที่มีต้นทุนการผลิตสงูและผลิตทีละชิน้ตามสัง่ นอกจากนีย้งัใช้ในการ
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ตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้างทัว่ไป ทัง้ก่อนการใช้งาน (Pre-service) ระหว่างการใช้งาน (In-service) 
และตรวจสอบระหวา่งหยดุโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอายกุารใช้งาน 
   
ข้อดขีองการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 ชิน้งานไมไ่ด้รับความเสยีหายใดๆ  หลงัการทดสอบแล้วสามารถน าชิน้งานกลบัมาใช้ได้ตามปกติ 

 ตรวจสอบในขณะใช้งานได้ 

 การตรวจสอบชิน้งานตามระยะเวลาการใช้งาน  จะท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพชิน้งานหลงัผ่านการ
ใช้งานแล้ว 

 อปุกรณ์มีความสะดวกในการเคลือ่นย้าย  สามารถออกงานภาคสนามได้ 

 สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ท าลายตรวจสอบงานเช่ือมแบบต่างๆ  
และเลอืกใช้วิธีการเช่ือมที่ได้คณุภาพมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน เป็นต้น 

 ช่วยลดต้นทนุการผลติ  เนื่องจากช่วยลดของเสยีระหวา่งการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

การทดสอบโดยไมท่ าลายสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1)  การทดสอบโดยไมท่ าลายแบบทัว่ไป (Conventional NDT) เช่นการทดสอบโดยการใช้รังส ีและอนภุาคแมเ่หลก็ 

เป็นต้น ซึง่เป็นวิธีที่ใช้กนัโดยทัว่ไปมายาวนาน ยงัคงได้รับความนิยมและมีประสทิธิภาพอยูใ่นปัจจบุนั  
2) การทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือที่มีความหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้  มีข้อดีคือใช้บคุลากรน้อย  ระยะเวลาในการทดสอบน้อยกวา่  
รวดเร็วกว่า  นอกจากนีย้ังสามารถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่า  และในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท าให้ธุรกิจต้องมีการปรับตวัไปสู ่Advanced NDT มากยิ่งขึน้เนื่องจากสามารถใช้ในการทดสอบที่
ซบัซ้อนและมีข้อจ ากัดในแบบที่การทดสอบแบบทัว่ไปไม่สามารถท าได้ เช่น การทดสอบด้วยรังสีด้วยระบบ
ดิจิตอลแทนการใช้ฟิล์ม หรือการใช้คลืน่เสยีงความถ่ีสงูแทนการทดสอบด้วยรังสี เป็นต้น 
 

บริษัทฯ เร่ิมต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายแบบทัว่ไปและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี
ชัน้สงู โดยในปัจจบุนัสามารถให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลายในอตุสาหกรรม  คือ 
Conventional NDT 

ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานที่ทดสอบ 

Radiographic Test: การทดสอบดว้ยรงัสี  
เป็นการตรวจหารอยต าหนิภายในวสัดโุดยใช้สารกมัมนัตภาพรังสแีละใช้
แผน่ฟิล์มบนัทกึข้อมลู  เหมาะส าหรับใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องที่อยูล่กึเข้า
ไปตามแนวรังส ี

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงาน ปิโตรเคมี ทอ่ขนสง่ โรงไฟฟ้า เป็นต้น  
รวมทัง้การตรวจสอบความบาง (Thinning) และการ
สกึกร่อน 

Magnetic Particle Test: การทดสอบดว้ยสนามแม่เหล็ก  
เป็นการวดัรอยบกพร่องบริเวณผิววสัดโุดยการใช้การเหนีย่วน าจาก
สนามแมเ่หลก็จากไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลบั 

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงาน ปิโตรเคมี ทอ่ขนสง่ โรงไฟฟ้า งานโครงสร้าง
เหลก็ เป็นต้น   
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Penetrant Test: การทดสอบดว้ยสารแทรกซึม  
เป็นการใช้การฉีดสลีงบนพืน้ผิววสัดแุละท าความสะอาดสบีนผิววสัดุ เพื่อ 
ตรวจสอบดรูอยแตกของผิววสัด ุ

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงาน ปิโตรเคมี ทอ่ขนสง่ เป็นต้น   

Ultrasonic Test: การทดสอบดว้ยคลืน่เสียงความถีสู่ง   
เป็นการตรวจสอบโดยการใช้คลืน่เสยีง เพื่อวดัความหนาและค้นหารอย
บกพร่องที่เกิดขึน้ในเนือ้วสัดแุละรอยเช่ือม 

การตรวจสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงานปิโตรเคมี ทอ่ขนสง่ โรงไฟฟ้า เป็นต้น และ
งานวดัความหนาทกุชนิด 

Hardness Test: การทดสอบความแข็ง   
เป็นการทดสอบความแขง็ของโลหะในการต้านทานตอ่การแปรรูปถาวร 
หรือโครงสร้างโลหะท่ีเปลีย่นแปลงตามการใช้งาน ซึง่มีประโยชน์ในการ
น ามาออกแบบภาชนะรับแรงดนั หรือตรวจสอบความเสยีหายของงาน 

การตรวจสอบวสัดแุละรอยเช่ือมหรือทอ่ในหม้อไอน า้ 
เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 
เป็นต้น  

Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   
เป็นการตรวจสอบเพื่อบอกชนิดสว่นประกอบทางเคมีของวสัดซุึง่มี
ความส าคญักบัวสัดทุีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรม 

การตรวจสอบวสัด ุและรอยเช่ือม หรือทอ่ เช่น ในโรง
กลัน่น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Vacuum Test: การทดสอบดว้ยวิธีสูญญากาศ   
เป็นการตรวจสอบรอยร่ัวของรอยปิดผนกึโดยใช้เทคนคิความแตกตา่งของ
ความดนัภายในกบัภายนอกบรรจภุณัฑ์ 

ตรวจสอบรอยเช่ือมของถงับรรจนุ า้มนัหรือสารเคมี  
เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี คลงัเก็บ
น า้มนั/สารเคมี เป็นต้น 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรัว่ในวสัดเุคลือบ
ผิวบนผิวโลหะ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความไมส่มบรูณ์ของการเคลอืบ 
ซึง่อาจท าให้ของเหลวสมัผสักบัชิน้งานและเกิดการกดักร่อนขึน้ 

การตรวจสอบวสัดแุละรอยเช่ือมหรือทอ่ในหม้อไอน า้ 
เช่น ในโรงกลัน่น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 
เป็นต้น 

Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ตรวจสอบคณุสมบตัิที่เปลีย่นไปของเนือ้โลหะ 

ตรวจสอบวสัดใุนขบวนการผลติของ โรงงานปิโตร
เคมี เป็นต้น 

Replica Test: การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ   
ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตคุวามเสยีหายของวสัดอุปุกรณ์ที่ท าจากโลหะทกุ
ชนิด 

ตรวจสอบวสัดใุนขบวนการผลติของ โรงกลัน่ 
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Video scope: การตรวจสอบดว้ยกลอ้ง 
เพื่อตรวจสภาพภายในของอปุกรณ์หรือทอ่, ตรวจดสูิง่ตกค้าง สิง่ผิดปกติ
ตา่งๆโดยใช้กล้องติดปลายสายน าทางผา่นช่องเลก็ๆสอ่งเข้าไปดสูภาพ
ภายในของอปุกรณ์หรือทอ่ที่ไมส่ามารถมองเห็นได้โดยตรง 

ตรวจสอบวสัดใุนขบวนการผลติของ โรงกลัน่ 
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Ferrite Scope: เพื่อวดัปริมาณเฟอร์ไรต์ในเนือ้เหลก็กล้าไร้สนิมซึ่งมีผลตอ่
ความต้านทานในการกดักร่อน 

ตรวจสอบวสัดแุละรอยเช่ือมของชิน้งานท่ีเป็น ทอ่ ถงั 
หรืออปุกรณ์ที่ท าด้วยเหลก็สแตนเลส ชนิด Duplex 
Stainless Steel 
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Internal Rotating Immersion System: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณ์
ของทอ่ขนาดเลก็ที่ท าจากโลหะตา่งๆจากภายในด้วยคลืน่เสยีงความถ่ีสงู 

ภาชนะแลกเปลีย่นความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลัน่ และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Magnetic Flux Leakage: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณ์ของทอ่เหลก็
คาร์บอน 

ภาชนะแลกเปลีย่นความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลัน่ และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Eddy Current: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณ์ด้วยกระแสไหลวนส าหรับ
ทอ่ที่ไมใ่ช่เหลก็ เช่น ทอ่สแตนเลส ทอ่อลมูิเนียม เป็นต้น 

ภาชนะแลกเปลีย่นความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลัน่ และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Remote Field Eddy Current: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณ์ของทอ่
เหลก็คาร์บอนด้วยกระแสไหลวน 

ภาชนะแลกเปลีย่นความร้อน (Heat exchanger)   
ทีใ่ช้ในโรงกลัน่ และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Eddy Current Array: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณ์ด้วยกระแสไหลวน
ส าหรับวสัดแุละแนวเช่ือมทัง้ที่เป็นเหลก็ และไมใ่ชเ่หลก็ 

การตรวจสอบรอยเช่ือมและการกดักร่อนของภาชนะ
รับความดนัในโรงกลัน่น า้มนั โรงงานเคมีและ ปิโตร
เคมี เป็นต้น  

Phase Array (PAUT): การทดสอบดว้ยคลืน่เสีย่งความถีสู่งแบบ Phase 
Array เป็นการใช้คลืน่เสยีงความถ่ีสงู ในการตรวจความสมบูรณ์ของเนือ้
โลหะและแนวเช่ือมโดยใช้หวัตรวจสอบที่มีผลกึตรวจสอบหลายๆ หนว่ยใน
หวัเดยีวกนั ซึง่ท าให้การตรวจสอบครอบคลมุพืน้ท่ีได้มาก เร็ว และแมน่ย า 
สามารถแสดงผลการทดสอบได้ชดัเจน เข้าใจงา่ยและเก็บบนัทกึผลไว้ใช้
อ้างองิตอ่ไปได้กวา่แบบทัว่ไป 

การตรวจสอบความสมบรูณ์ของเนือ้โลหะและรอย
เช่ือมตา่งๆ เช่น ถงัก๊าชความดนัสงู ทอ่ขนสง่ ในโรง
กลัน่น า้มนั โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Medium Rank Ultrasonic Test (MRUT) : การทดสอบโดยคลืน่เสียง
ความถีสู่งแบบระยะทดสอบปานกลาง เป็นการตรวจหาต าหนิและรอย
บกพร่องของชิน้งานทดสอบในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงการทดสอบได้
โดยตรง 

การตรวจสอบการกดักร่อน การกดัเซาะ และรอย
แตกร้าวบริเวณด้านลา่งของทอ่ในสว่นท่ีสมัผสักบั
บริเวณรองรับทอ่ หรือทอ่ฝังดินและทอ่หุ้มฉนวน 
และใช้มดสอบกบัชิน้งานท่ีเป็นแผน่เรียบได้เช่นกนั 

Time of Flight Diffraction (TOFD): การทดสอบดว้ยคลืน่เสีย่งความถีสู่ง
แบบ Time of Flight Diffraction เป็นการใช้คลืน่เสยีงความถ่ีสงู โดยใช้
เทคโนโลยีการกระเจิงของคลืน่เสยีง ซึง่มีความแมน่ย าในการประเมินหา
ขนาดและต าแหนง่ของรอยบกพร่องมาก 

การตรวจสอบความสมบรูณ์ของเนือ้โลหะและรอย
เช่ือมตา่งๆ เช่น ถงัก๊าชความดนัสงู ทอ่ขนสง่ เป็นต้น 

Tank Floor Scan: การตรวจสอบหาการกดักร่อนของพืน้ถงัน า้มนัหรือถงั
เคมีขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลย ีMagnetic Flux Leakage ท าให้ทราบถึง
สภาพด้านลา่งของพืน้ถงัที่มองไมเ่ห็น 

การตรวจสอบพืน้ถงัขนาดใหญ่ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Computed Radiograph: เป็นการทดสอบด้วยรังสโีดยใช้แผน่ Imaging 
Plate แทนฟิล์ม X-ray ทัว่ไป ท าให้สามารถอา่นผลบนจอคอมพิวเตอร์ ให้
เห็นภาพได้ชดัเจนยิง่ขึน้ 

การทดสอบแนวเช่ือม และตรวจหาการกดักร่อนของ
ภาชนะความดนัและระบบทอ่ ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 
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Direct Radiograph (Digital Radiograph): เป็นการทดสอบด้วยรังสโีดย
แผงรับภาพแล้วสง่ภาพโดยตรงไปยงัคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถอา่นผลบน
จอคอมพวิเตอร์ ให้เห็นภาพได้ชดัเจนได้ทนัที 

การทดสอบแนวเช่ือม และตรวจหาการกดักร่อนของ
ภาชนะความดนัและระบบทอ่ ในโรงกลัน่น า้มนั 
โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Pipeline In-Line Inspection (ILI, Intelligent Pigging) เป็นการ
ตรวจสอบการกดักร่อนของท่อโดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Flux Leakage 
หรือ Ultrasonic ท าให้ทราบถึงสภาพของทอ่ที่ฝังอยูใ่ต้ดิน 

การตรวจหาการกดักร่อนของทอ่ก๊าซธรรมชาติ ทอ่
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และทอ่น า้มนัท่ีฝังอยูใ่ต้ดิน 

 
บริษัทฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายชิน้งานต่างๆตามที่ลูกค้าก าหนด โดยการทดสอบแบบไม่ท าลาย ซึ่งใช้

ส าหรับทดสอบความสมบูรณ์ของการติดตัง้หรือการเช่ือมวสัด ุมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความ
ปลอดภยัสงู โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมพลงังานและเคมี เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถงัในโรง
กลัน่น า้มนั โรงแยกก๊าซ แทน่ขดุเจาะน า้มนั โรงงานไฟฟ้า โรงงงานผลติสารเคมีตา่งๆ เป็นต้น 

ลกัษณะลกูค้าของบริษัทฯสว่นใหญ่เป็นผู้ รับเหมาที่ต้องการให้บริษัทตรวจสอบคณุภาพของงานแต่ละงาน  และมี
ลกูค้าบางสว่นท่ีเป็นเจ้าของโครงการโดยตรงที่ใช้บริการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อการตรวจสอบคณุภาพตามระยะเวลา จดัท าสญัญา
ระยะยาว  

บริษัทฯมีการจัดท าประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกราย ส าหรับการให้บริการของพนักงาน  คุณภาพ
มาตรฐานการตรวจสอบ  ความรวดเร็วในการให้บริการ  ความปลอดภยั ฯลฯ และน าข้อคิดเห็นของลกูค้ามาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ  ท าให้สามารถรักษาฐานลกูค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ได้รับการ
ติดตอ่งานจากลกูค้ารายใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  

การทดสอบแบบไมท่ าลายนีจ้ะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานพร้อมหลกัฐานหรือข้อมลูประกอบ เช่น 
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ส าหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังส ีหรือการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงาน
ความสมบูรณ์หรือบกพร่องของชิน้งานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึน้  แต่มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าชิน้งานที่
ตรวจสอบนัน้ยงัอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่   

 
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
การทดสอบโดยไมท่ าลายนัน้มีวตัถปุระสงค์ที่ส าคญัที่สดุคือการป้องกนัมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆ เกิดความ

เสียหายอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอตุสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
ความเสีย่งในการท างานสงู และมีโอกาสเกิดอนัตรายร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น อตุสาหกรรมพลงังานและ
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น  ดงันัน้เพื่อความนา่เช่ือถือในระดบัสากล การทดสอบโดยไมท่ าลายจึงถกูควบคมุโดยมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสมาคมหรือองค์กรระดบัประเทศตา่งๆ  ซึง่แตล่ะสมาคมจะก าหนดวิธีการตรวจสอบโดยไม่ท าลายแต่ละประเภท
ขึน้มาเป็นมาตรฐานของตนเอง  ตวัอยา่งองค์กรหรือสถาบนัวิชาชีพส าคญัในต่างประเทศที่มีการก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้อง
กบัการทดสอบโดยไมท่ าลายมีดงัตอ่ไปนี ้

 American Society of Nondestructive Testing (ASNT) 

 American Petroleum Institute (API) 
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 Certified Welding Inspector (CWI) 

 American Welding Society (AWS) 

 Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) 

 International Organization for Standardization (ISO) 

 Certified Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP) 
นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแล้ว  สมาคมเหล่านีย้งัมีการก าหนดระดบัทกัษะของบุคลากรผู้ตรวจสอบ  

โดยบคุลากรจะต้องได้รับการอบรม  ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบตัรตามระดบัขัน้ที่ก าหนดไว้จึงจะ
สามารถท าการทดสอบตามมาตรฐานได้ เช่น บคุลากรที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมี
ทัง้หมด 3 ระดบั บคุลากรท่ีผา่นการทดสอบในระดบัท่ี 1 สามารถท าการทดสอบและบนัทึกผลได้ตามวิธีการที่ก าหนด ส าหรับ
ระดบัท่ี 2 บคุลากรมีหน้าที่ในการตดัสนิหรือประเมินให้ชิน้งานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ สว่นบคุลากรที่ผ่านการทดสอบใน
ระดบัท่ี 3 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุมีหน้าที่ในการเลอืกวิธีการทดสอบ สามารถจดัการฝึกอบรมพร้อมทัง้ออกใบรับรองให้กบับคุลากร
ในระดบัท่ี 1 และ 2 ได้ 
 บริษัทฯ มีจ านวนบคุลากรที่ได้รับการรับรองทัง้หมด 278 คน โดยแบ่งเป็นผู้ ได้รับการรับรองระดบั 1 จ านวน 46 คน 
ระดบั 2 จ านวน 230 คน และระดบั 3 จ านวน 3 คน (เป็นผู้บริหารระดบัสงู 1 ท่าน) บริษัทฯมีนโยบายการพฒันาบคุลากร
ตอ่เนื่องเพื่อรองรับการหมนุเวียนของพนกังานและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
เพื่อให้บคุลากรท่ีได้รับการรับรองมีจ านวนพอเพียงและมีการหมนุเวียนอยา่งสมดลุ   

(2)  การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification) 
การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภาพงาน เป็นกระบวนการท่ีตอ่เนื่องหรือตอ่ยอดจากการทดสอบโดยไมท่ าลาย  

ซึ่งท าโดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ  รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในชิน้งาน  และประมวลผลการทดสอบพร้อมทัง้
ออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน  ซึง่จะมีการให้ข้อสรุปวา่ชิน้งานนัน้ๆ มีสภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งาน
หรือไม่  การตรวจสอบสามารถท าได้ทัง้การตรวจสอบรับรองชิน้งานแต่ละชิน้งาน โดยด าเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ที่
โรงงานผู้ผลติ หรือในระหวา่งการติดตัง้ ณ สถานท่ีใช้งาน รวมทัง้ด าเนินงานภายหลงัการใช้งาน เช่นการตรวจสอบและรับรอง
คณุภาพประจ าปีส าหรับถงับรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทัง้ระบบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน     (Plant Inspection 
Service) เป็นต้น ลกูค้าหลกัส าหรับบริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลกูค้าที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถงับรรจุ (LPG/CNG ถงับรรจุน า้มนั ถงับรรจุ
สารเคมี ) หม้อน า้ ภาชนะความดนัประเภทตา่งๆ เป็นต้น 

2.  ลกูค้าที่เป็นโรงงานอตุสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภยัสงู เช่น โรงกลัน่น า้มนั โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี 
แทน่ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิที่ต้องการตรวจสอบและรับรองคณุภาพโรงงานตามมาตรฐานการผลติและการซอ่มบ ารุง 

การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีข้อดีที่ส าคญัคือ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบประจ าปีอย่าง
ตอ่เนื่องโดยจดัท าเป็นสญัญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั โรงงานปิโตรเคมีต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนีธุ้รกิจนีย้งัมีศกัยภาพในการเติบโตใน
อนาคตสงู  สาเหตหุลกัจากการขยายตวัของการใช้พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคณุภาพของถงั
บรรจ ุทัง้ถงัติดตรึงและถงัที่ใช้ในการขนสง่ และอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภาพเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
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 ถงัอดัความดนัสงู (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอตุสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
คลอรีนเหลว เป็นต้น 

 ถงัก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas) และถงัติดตรึง (Fixed Tank)  เพื่อจดัท าประวตัิ และรับรอง
คณุภาพแท็งก์ขนส่งตามข้อก าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

  ถงัเก็บผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Aboveground Storage Tank) เชน่ ถงัเก็บน า้มนั 

 หม้อน า้แบบทอ่ไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อน า้แบบทอ่น า้ (Water Tube Boiler) 

 การตรวจรับรองฝีมือช่างเช่ือม (Welding Operator / Welder Qualification Test) 

 ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ถงัขนสง่ปิโตรเลยีมเหลว และถงัก๊าซหงุต้ม  

 ทอ่ขนสง่น า้มนัและก๊าซ (Pipeline) ท่ีฝังอยูใ่ต้ดิน 
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัยของวัสดุ

อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการผลติ การขนถ่ายเชือ้เพลงิและสารเคมีอนัตราย ดงันัน้บริษัทฯ จึงศกึษาติดตามการออกกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง  เพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุมากที่สดุ 

ทัง้นีน้อกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว  บริษัทฯ ยงัได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของ
เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ ที่มีความส าคญัในกระบวนการผลติ โดยติดตามการเปลีย่นแปลง ความเสยีหายและการเสื่อมสภาพที่
เกิดขึน้กบัชิน้งาน  และน ามาประมวลผล ตวัอยา่งเช่น ประมวลผลให้ลกูค้าทราบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ชิน้งานที่
ตรวจสอบมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึน้มากน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่าหากชิน้งานมีการเสื่อมสภาพในอตัรา
เดิม  ชิน้งานนัน้ๆ จะสามารถใช้งานอยา่งปลอดภยัได้อีกนานเทา่ใด  ซึง่ข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับลกูค้า เช่น 
ท าให้สามารถจัดล าดบัความส าคญัในการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแต่ละชิน้  สามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนีใ้นบางกรณีลูกค้าสามารถใช้ผลการตรวจสอบเป็นเคร่ืองยืนยันส าหรับการขอลด เบีย้
ประกนัภยัได้อีกด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการให้บริการประเมินความเสีย่งของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ด้วยหลกัการ Risk Based 
Inspection (RBI) เพื่อก าหนดความถ่ี วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการทดสอบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดย RBI จะท า
ให้การตรวจสอบมีประสทิธิภาพมากขึน้ และสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้โดยการลดความถ่ีการตรวจสอบอปุกรณ์ที่มีความเสีย่งต ่า 
และให้ความส าคญัมากขึน้กบัอปุกรณ์ที่มีความเสีย่งสงู และสามารถน าไปลดภาระเบีย้ประกนัภยัของโรงงานที่น าวิธีการนีม้า
ใช้ 
 
 การจัดท าประกันภยัส าหรับความเสียหายจากการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ มีการจดัท าประกนัภยับคุคลที่สามกรณีการเกิดอบุตัิเหตตุ่อบคุคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทัง้หมด 100 
ล้านบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนอกจากนีย้งัมีการจัดท าประกันภัย
เพิ่มเติมส าหรับลูกค้าบางรายที่มีการปฏิบัติงานนอกชาย ฝ่ัง (Offshore) โดยเป็นการประกันภัยแบบ Workman 
Compensation ซึง่จะครอบคลมุอบุตัิเหตเุฉพาะที่อาจเกิดขึน้ เช่น อบุตัิเหตจุากการเดินทางโดยเฮลคิอปเตอร์ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่เคยมีกรณีเกิดความเสียหายจากการปฏิบตัิงานซึ่งน าไปสูก่ารเรียกร้องเงิน
ประกนัแตอ่ยา่งใด 
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 ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขัน้ตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิน้งานโดยใช้วิธีการทดสอบโดยไม่
ท าลาย  และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน  ดงันัน้ใบรับรองที่เก่ียวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน
เช่นกนั คือใบรับรองส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย และใบรับรองส าหรับการตรวจสอบและรับรองคณุภาพซึ่งถือเป็นงาน
ควบคมุทางด้านวิศวกรรม  ดงันัน้บคุลากรท่ีสามารถออกใบรับรองคณุภาพของชิน้งานได้นัน้ต้องเป็นบคุลากรท่ีขึน้ทะเบียนกบั
สภาวิศวกรส าหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุระดบัสามญัวิศวกรขึน้ไป  โดยระดบัของวิศวกรควบคมุจะแบง่ออกได้เป็น 
4 ระดบัคือ 

 ภาคีวิศวกรพเิศษ 

 ภาคีวิศวกร 

 สามญัวศิวกร 

 วฒุิวศิวกร (ระดบัสงูสดุ) 
 

ทัง้นีข้อบเขตของงานที่แต่ละระดบัสามารถท าได้แตกต่างกนัออกไป ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 3 และ 4 
(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 เช่น ภาคีวิศวกร สามารถท างานออกแบบและค านวณ สว่นสามญัวิศวกร สามารถควบคมุและตรวจสอบงานติดตัง้ และ
วุฒิวิศวกรสามารถท างานวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามขอบเขตการท างานของวิศวกรควบคุมแต่ละระดับใน
รายละเอียดก็จะแตกตา่งกนัตามสาขาวิศวกรรม 

นอกจากการขึน้ทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองต้องมีการขึน้ทะเบียนด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะการตรวจสอบท่ีถกูควบคมุโดยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบถงัก๊าซแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติ น า้มนั และหม้อน า้ เป็น
ต้น  ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลงังาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ จะเป็นผู้ควบคุม
ขัน้ตอนในการฝึกอบรมบคุลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประกาศนียบตัรให้กบับคุลากร และขึน้ทะเบียนให้กบับริษัทผู้
ตรวจสอบด้วย   

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ านวนบคุลากรที่ได้รับการรับรองที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองคณุภาพรวม 
94 คน ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอกบัการด าเนินงานในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรในสว่นนีอ้ย่าง
ตอ่เนื่องเช่นเดียวกบับคุลากรด้านการทดสอบโดยไมท่ าลาย 

 
 

ใบรับรองที่บริษัทฯ ได้รับ 

หน่วยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึน้
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

กรมธุรกิจ
พลงังาน ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดบัท่ี 3 ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบถงั

น า้มนั 
13 ก.ค. 61 ถึง 

14 พ.ค. 64 
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หน่วยงานที่ให้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันที่ได้รับ
การขึน้
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบถงัก๊าซ
หงุต้ม ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงั
ขนสง่ก๊าซ ระบบทอ่ก๊าซและ
อปุกรณ์ ประเภทที่ 1 

ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถงั
ก๊าซหงุต้ม ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ถงั
ขนสง่ก๊าซ ระบบทอ่ก๊าซ และอปุกรณ์ 
ประเภทท่ี 1 

24 ก.ย. 61 ถึง 
20 ส.ค. 64 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท
ที่ 1 

ใช้ในงานการทดสอบและตรวจสอบถงั
ก๊าซและจ่ายก๊าซ ถงัขนสง่ก๊าซ ระบบ
ทอ่ก๊าซและอปุกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 

10 เม.ย. 60 ถึง 
23 มี.ค. 63 

วิศวกรทดสอยและตรวจสอบถงั
เก็บและจา่ยก๊าซ ถงัขนสง่ก๊าซ 
ระบบทอ่ก๊าซ และอปุกรณ์ก๊าซ
ธรรมชาติ(ธช./ร.๑) 

ใช้ในการงานการทดสอยและ
ตรวจสอบถงัก๊าซ ถงัขนสง่ก๊าซ ระบบ
ทอ่ก๊าซและอปุกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 

12 พ.ย. 61 ถึง  
18 ต.ค. 64 

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  สถานท่ี
ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ ใช้ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า 25 ก.ค.59 ถึง 

24 ก.ค. 62 
สภาวิศวกร 
 

ได้รับสทิธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุประเภทนิติ
บคุคล 

ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคมุ 1 ธ.ค. 61 ถึง 
30 พ.ย. 62 

ส านกังาน
ปรมาณเูพื่อ
สนัติ 
 
 
 
 

ได้รับอนญุาตผลติ มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึง่วสัดพุลอย
ได้ทางด้าน อตุสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังส ี
และเป็นใบอนญุาตครอบครอง X-ray 
Radiography 

19 ก.ย. 59 ถึง  
18 ก.ย. 61 

ได้รับอนญุาตผลติ มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึง่วสัดพุลอย
ได้ทางด้าน อตุสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังส ี
และเป็นใบอนญุาตครอบครองสาร
รังส ี(Source) Iridium-192 กลุม่ 2 

16 มิ.ย. 60 ถึง  
15 มิ.ย. 65 

ได้รับอนญุาตผลติ มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึง่วสัดพุลอย
ได้ทางด้าน อตุสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังส ี
และเป็นใบอนญุาตครอบครอง 
Iridium-192,Selenium-75, 
Caesium-137 

5 พ.ย. 60 ถึง  
4 พ.ย. 65 

ได้รับอนญุาตผลติ มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วสัดนุวิเคลยีร์
ทางด้าน เคร่ืองก าบงัรังส ี

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังส ี
และเป็นใบอนญุาตครอบครอง  
Depleted Uranium 

14 ส.ค. 60 ถึง  
13 ส.ค. 65 

ได้รับอนญุาตผลติ มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซึง่วสัดพุลอย
ได้ทางด้าน อตุสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังส ี
และเป็นใบอนญุาตครอบครองสาร
รังส ี(Source) Selenium-75 กลุม่ 2 

29 ก.ย. 59 ถึง  
28 ก.ย. 61 

 
บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนญุาตตา่งๆ ให้มีความตอ่เนื่องทัง้หมด 3 หนว่ยงาน คือ (1) ผู้ให้บริการ ซึง่ต้อง

น าใบอนญุาตติดตวัไปเพื่อน าเสนอตอ่ลกูค้า (2) แผนกความปลอดภยัมีหน้าที่ควบคมุใบอนญุาตในการตรวจสภาพให้ตรงตาม
ข้อก าหนด และ (3) แผนกทรัพยากรบคุคล จัดเก็บต้นฉบบัใบอนญุาตทัง้หมดและน ามาตรวจสอบอายุของใบอนญุาตเป็น
ระยะเพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายกุ่อนที่ใบอนญุาตจะหมดอาย ุ
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บริษัทฯ ติดตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทัง้เตรียมการขึน้
ทะเบียนบคุลากรและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบคุคลเพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อยา่งครบวงจร  
ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคณุภาพตามที่กฎหมายก าหนดได้ครบทกุประเภท 

(3) การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) 
เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรง

กระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนือ้โลหะ และการหาสว่นผสมทางเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบตัิที่ส าคญัของเนือ้
โลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกดักร่อนประเภทตา่งๆ เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้ให้บริการทดสอบคณุสมบตัิทางกลของวสัดกุบัลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท
ฯ เป็นกลุม่ธุรกิจที่อยูใ่นอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  ได้แก่ โรงผลติไฟฟ้า โรงกลัน่น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ 
โรงงานผลิตและติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองจักร รวมทัง้ผู้ ใช้ถัง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภยั เช่น หม้อน า้ เครน ถงัก๊าซ ถงับรรจสุารเคมีอนัตราย และถงัรับแรงดนัสงูอื่นๆเป็นต้น 
 
2.1.2 การให้การอบรม 

การด าเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี ้ บคุลากรผู้มีความช านาญถือเป็นสว่นส าคญัยิ่งส าหรับการด ารง
อยูแ่ละความก้าวหน้าของธุรกิจ  บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีบคุลากรที่มีความรู้  ได้รับการรับรองส าหรับการทดสอบประเภทต่างๆ 
ให้ครอบคลมุและเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ รวมทัง้มีความช านาญและแม่นย าในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่องจาก
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินทัง้ของบริษัทฯ เองและของลกูค้าได้  ดงันัน้
บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายให้บคุลากรทกุระดบัมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มี
การพฒันาอยา่งตอ่เนื่องและสามารถปรับตวัรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีได้  จึงได้มีการจดัตัง้ศนูย์การฝึกอบรมภายใน
ขึน้  มีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหวัข้อเร่ืองการทดสอบประเภทต่างๆ  โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไม่ท าลาย
ตามมาตรฐานของ ASNT ให้กบับคุลากรในระดบัท่ี 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ผา่นการทดสอบของ ASNT ในระดบัที่ 3) 
ตวัอยา่งหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการทดสอบโดยไมท่ าลาย มีดงัตอ่ไปนี ้

 Radiographic Testing Level I & II 

 Magnetic Particle Testing Level I & II 

 Liquid Penetration Testing Level I & II 

 Ultrasonic Testing Level I & II 

 Visual Testing Level I & II 

 Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II 

 Eddy  Current  Testing  Level  II 
นอกเหนือจากความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลายแล้ว  บริษัทยงัมีการเปิดอบรมความรู้ทัว่ไปให้กับ

พนกังานเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการท างาน  ความปลอดภยัในองค์กร โดยหลกัสตูรทัว่ไปท่ีเปิดอบรม อาทิเช่น หลกัสตูรการ
ปฐมพยาบาล การดบัเพลิงขัน้พืน้ฐาน ความปลอดภยัในการท างาน การปฏิบตัิงานในที่อบัอากาศ (Confined space) และ 
ISO 9001:2018, ISO/IEC 17020 และ Costing for Bidding เป็นต้น 
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นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีการจดัสง่บคุลากรไปร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นให้แข็งแกร่งขึน้ 
 
2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
2.2.1     กลยุทธ์ทางการตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษัท 
นอกเหนือจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายและบริการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว  บริษัท

ยงัมีนโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการให้กับลูกค้า  โดยการท าความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและ
ตอบสนองให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  ตัวอย่างเช่น  บริษัทได้เพิ่มการบริการด้านการวางแผนการตรวจสอบให้กับ
ขบวนการผลิตของโรงกลัน่น า้มนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยให้ลกูค้าสามารถก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี  
และระหวา่งการหยดุซอ่มแซมได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้   และเมื่อบริษัทได้ให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลายและตรวจสอบ
แล้วพบวา่มีความบกพร่อง   บริษัทก็ให้บริการในการให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแนะน าในการซอ่มแซม รวมถึงเป็นตวัแทน
ของลกูค้าในการควบคมุการซอ่มแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย    ในปัจจุบนัการให้บริการในลกัษณะนีไ้ด้รับความนิยม
จากลูกค้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัทฯมีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล รวมทัง้ศึกษา
ปรับปรุงการประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุ 

การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง 
บริษัทมีการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายที่หลากหลาย ทัง้วิธีการแบบทัว่ไป (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้

เทคโนโลยีขัน้สงู (Advanced NDT) สว่นในด้านของการให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภาพ บริษัทและบคุลากรของบริษัท
ได้รับใบอนญุาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท  ซึง่ผู้บริหารเช่ือวา่บริการท่ีบริษัทมีอยูใ่นปัจจบุนัสามารถครอบคลมุ
ความต้องการท่ีหลากหลายของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  และบริษัทยงัมีการติดตามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมาย
เพื่อน าเสนอการให้บริการท่ีทนัสมยัอยา่งตอ่เนื่อง  ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน Advanced NDT ให้มาก
ขึน้เพื่อให้ก้าวทันต่อการพฒันาของเทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสงูขึน้เมื่อเทียบกับการใช้วิธีการแบบทั่วไป และ
สามารถให้บริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึน้ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณ์
ส าหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม   

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 
บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการในตา่งประเทศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างพนัธมิตรซึ่งเป็นผู้ รับเหมาของไทยที่มี

โครงการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมถึงการเข้าไปรับงานด้วยตวัเอง  ซึ่งก็เร่ิมมีการให้บริการบ้างแล้วเช่น การให้บริการ
งานทดสอบและตรวจสอบในประเทศพมา่ และคาดวา่จะขยายบริการเพิ่มขึน้อีกในอนาคต   

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปีในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม  ท าให้บริษัทสามารถประยกุต์ใช้การ

ทดสอบโดยไม่ท าลาย ความรู้ทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ค าปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม (Engineering solution provider) และน าเสนอบริการที่เหมาะสมส าหรับลกูค้า โดยบริษัทจะร่วมศึกษาระบบการ
ผลติ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ รวมทัง้ความต้องการของลกูค้า  และน าเสนอทางเลือกในการทดสอบที่ครอบคลมุและคุ้มค่าที่สดุ 
รวมถึงให้ค าแนะน าทางวิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกต ิ เพื่อให้ลกูค้าด าเนินการแก้ไขได้อยา่งมีประสทิธิผลและ
มีความปลอดภยัสงูสดุ 
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สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภยัด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
สิง่ส าคญัที่สดุส าหรับการให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลายคอืการให้ผลการทดสอบท่ีถกูต้องแมน่ย าได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภยั  ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษัทน าเสนอบริการในราคาที่แข่งขนัได้  โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคณุภาพ ซึ่ง
ต้องอาศยับคุลากรท่ีเช่ียวชาญประกอบกบัการควบคมุที่เหมาะสม รวมทัง้มีทีมงานด้านความปลอดภยัเข้าตรวจสอบหน้างาน
อยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ลกูค้าเช่ือมัน่ถึงคณุภาพและความปลอดภยัของการบริการ สง่ผลให้บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้าได้
อยา่งตอ่เนื่อง 

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของบริษัทฯในปัจจุบนัคือบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี เช่นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น า้มนั โรงแยกก๊าซ โรงผลติไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึง่จ าเป็นต้อง
มีการด าเนินงานท่ีตอ่เนื่องและต้องการความปลอดภยัสงูมาก  หากเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์เกิดความเสียหายที่ควบคมุไม่ได้อนั
สง่ผลให้เกิดความสญูเสยีอยา่งรุนแรงได้  โดยกลุม่ลกูค้าสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เจ้าของโครงการ (Project Owners)  สว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน
หรือตามกฎหมาย  โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามวาระท่ีกฎหมายก าหนด   

(2)  ผู้ รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่นการสร้างโรงไฟฟ้า การวางท่อก๊าซ เจ้าของ
โครงการจะว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นผู้ด าเนินโครงการแทน โดยบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้ รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม   อย่างไรก็ตาม การจะได้รับงานเป็นผู้ รับเหมาช่วง บริษัทจะต้องอยู่ในรายช่ือผู้ ให้บริการที่ได้รับการ
รับรอง (Approved vender list) ของเจ้าของโครงการด้วย   กลุม่ลกูค้าเป้าหมายรองของบริษัทคือ อตุสาหกรรมการก่อสร้าง
โดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหลก็ เช่น โครงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสงู เป็นต้น ซึ่งต้องการการทดสอบโดยไม่
ท าลายในการควบคมุคณุภาพ  แม้ในปัจจุบนัรายได้จากการให้บริการในอตุสาหกรรมนีย้งัคิดเป็นสดัสว่นที่น้อยเมื่อเทียบกบั
รายได้อื่น  อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ เช่ือวา่รายได้จากอตุสาหกรรมก่อสร้างจะมีสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต  เนื่องจากปัจจุบนังาน
วิศวกรรมโครงสร้างเหลก็ก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกนัความเสียหายได้ดี จึงเป็นที่นิยมใช้มากขึน้
แทนโครงสร้างคอนกรีต 

 
2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหนา่ย 2 ช่องทางคือ 
(1)  การติดตอ่ลกูค้าโดยตรง  ส าหรับเจ้าของโครงการแล้วบริษัทจะใช้วิธีการติดต่อน าเสนอบริการโดยตรงเพื่อสร้าง

โอกาสในการให้บริการและการได้เป็นผู้ ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการ
ให้บริการแล้ว ลกูค้าจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีการแนะน าต่อๆกนั ส าหรับในส่วนของผู้ รับเหมาบริษัทใช้
วิธีการติดตอ่โดยตรงเพื่อสร้างความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยสว่นใหญ่ผู้ รับเหมาในอตุสาหกรรมนีจ้ะเป็นผู้ รับเหมารายใหญ่
ที่ใช้บริการกนัมาอยา่งตอ่เนื่อง 

(2)  การใช้ภาคราชการเป็นสือ่กลาง  การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการตรวจรับรองหม้อน า้ 
ถังรับแรงดนัสงู ถังแอลพีจี และถังน า้มนัขนาดใหญ่  จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึน้
ทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  ซึ่งการขึน้ทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษัทผ่านสื่อของหน่วยงาน
ราชการในการแนะน าลกูค้าให้ติดตอ่กบัผู้ที่ขึน้ทะเบียนแล้วเทา่นัน้ 
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2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
1.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

การทดสอบโดยไม่ท าลายมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อตรวจสอบยืนยนัความปลอดภยัในการติดตัง้หรือใช้งานวสัดหุรือ
โครงสร้างตา่งๆ  สามารถประยกุต์ใช้ได้กบัอตุสาหกรรมทกุประเภท  โดยการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายมี
แนวโน้มเป็นไปตามการพฒันาของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ส าคญัโดยเฉพาะสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานที่มีความจ าเป็นในการ
ด ารงชีพได้ถกูพฒันาให้ก้าวหน้าอยา่งไมห่ยดุยัง้เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีไมม่ีขีดจ ากดั  อยา่งไรก็ตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีน ามาซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั  ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง  ดงันัน้การควบคมุและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภยัจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้เร่ือยๆ   ปัจจุบนั
ประเทศที่พฒันาแล้วการทดสอบโดยไมท่ าลายมคีวามจ าเป็นแพร่หลายในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมพลงังาน  
การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทัง่สิง่รอบตวัในชีวิตประจ าวนั เช่น สะพาน ลิฟท์โดยสาร เคร่ืองเลน่ในสวน
สนกุ ก็ยงัมีการทดสอบความปลอดภยัโดยอาศยัการทดสอบโดยไมท่ าลาย 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทย การทดสอบโดยไม่ท าลายยงัถกูจ ากดัอยู่เฉพาะในบางอตุสาหกรรม เช่นเดียวกบั
การควบคุมคุณภาพโดยทัว่ไปการทดสอบโดยไม่ท าลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิตทัว่ไป   
ดงันัน้ธุรกิจที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายจึงเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภยัสงูหรือถกูควบคมุโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ได้แก่ อตุสาหกรรมพลงังานและ ปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างโลหะ  เช่น ตึกสงู สะพาน การ
ก่อสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานตา่งๆ เป็นต้น  เนื่องจากอบุตัิเหตุและความผิดพลาดในอตุสาหกรรมเหลา่นีส้ามารถก่อให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิอยา่งร้ายแรง   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายในประเทศไทยปัจจุบนัยงัคงมี
การพึ่งพิงธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาพลงังานเป็นส าคญั  ซึ่งความเก่ียวเนื่องของ NDT กบัอตุสาหกรรมพลงังานสามารถ
สรุปได้ดงัภาพ 
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การส ารวจและผลิต 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอน

อ่ืนๆ 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊าซ 
NGV,LP

G 

โรงงานปิโตรเคมีขัน้ต้น 

โรงงานปิโตรเคมีขัน้กลาง 
และขัน้ปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อื่นๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย 

น า้มนั 
ส าเร็จรูป 

อ่ืนๆ รวมทัง้วตัถดุิบ
ส าหรับอตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี
บริการก๊าซ 

น า้มนัดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คณุภาพของทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติ ทอ่สง่น า้มนั และอ่ืนๆ 

ทดสอบการก่อสร้างและตดิตัง้โรงงาน  
และตรวจสอบระหวา่งการใช้งาน 

ตรวจสอบและรับรองถงับรรจกุ๊าซ ถงั
น า้มนั รวมทัง้สารเคมีอนัตรายอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนสง่และการ
เก็บรักษา 

โรงกล่ันน า้มัน 

ทดสอบการก่อสร้างและตดิตัง้แทน่ขดุเจาะ
น า้มนั และตรวจสอบระหวา่งการใช้งาน 

 
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหวา่ง
การใช้งานส าหรับโรงงานปิโตรเคมีขัน้ต้น  
รวมทัง้ขัน้กลางและปลายบางสว่น 
 

ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจกุ๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถงับรรจกุ๊าซ LPG และ NGV 
และสถานที่ใช้ก๊าซ ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 

    ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี                        NDT / Inspection & Certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NDT / Inspection & Certification มีความจ าเป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพส าหรับการจัดหาพลงังานทัง้

กระบวนการตัง้แต่การส ารวจและผลิตจนกระทัง่ถึงผู้ ใช้พลงังานรายย่อยระดบัครัวเรือน  ดงันัน้ NDT / Inspection & 
Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโตตามอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซึ่งมีข้อดีคือเป็นอตุสาหกรรมที่ยัง่ยืน
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ นอกจากนีภ้าครัฐได้เร่ิมให้ความส าคญักับมาตรฐานความ
ปลอดภยัในระดบัครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เห็นได้จากการออกกฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบัก๊าซ LPG และ CNG อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางสว่นยงัคงไม่ได้ตระหนกัถึงมาตรการความปลอดภยัท าให้
ไม่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายเท่าที่ควร    ซึ่งหากมีการให้ความรู้และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะท าให้การเติบโตของการ
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอยา่งก้าวกระโดด 

ทัง้นี ้ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะและเป็นการ
ให้บริการท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของคูค้่าโดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรับรอง
โรงงานและอปุกรณ์ที่มีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่องตามมาตรฐานความปลอดภยั รวมทัง้การตรวจสอบตามกฎหมาย จึงท าให้ฐานลกูค้า
สว่นใหญ่ของบริษัทมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจน้อย 
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ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภยัของก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซหุงต้ม (LPG) :  
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ ต้องขอรับใบอนุญาตและก าหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุ

ใบอนญุาตประกอบกิจการทกุปี และต้องมีการตรวจสอบและรับรองทัง้ในการก่อสร้างใหมแ่ละทกุๆ 5 ปี  
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) : 
- สถานีบริการ และสถานท่ีใช้ก๊าซ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ต้องขอรับใบอนญุาตและ

ก าหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการทกุปี  และต้องมีการตรวจสอบและรับรองทัง้ใน
การก่อสร้างใหมแ่ละทกุๆ 5 ปี 

น า้มัน (Aboveground Storage Tank): 
- ถงัน า้มนัขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบภายนอกทกุปี และตรวจภายในทกุ 15 ปี 
       นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคมุความปลอดภยัของสถานที่ เก็บ ใช้งานและการขนส่งก๊าซและน า้มนัแล้ว 

ภาครัฐยงัได้ให้ความส าคญักบัการควบคมุดแูลความปลอดภยัในการเก็บรักษาและขนสง่สารเคมีอนัตราย โดยก าหนดให้ถงั
บรรจแุละขนสง่สารเคมีอนัตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทกุ 3 และ 6 ปีตามมาตรฐานสากลก าหนด 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอตุสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลงังานจากน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติ  โครงสร้างของ

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีแบง่ออกได้เป็น 3 ขัน้ คือ  

 อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น เป็นการน าก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์ในรูปของน า้มนัมาแปรสภาพเป็นสารโอ
เลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ท าให้แตกตวั และแปรรูป 

 อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง เป็นการน าผลติภณัฑ์จากอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้นผ่านกระบวนการแปรรูป
ตา่งๆ เช่นเม็ดพลาสติก วสัดสุงัเคราะห์ตา่งๆ 

 อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ปลาย เป็นการน าผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลางไปผ่านกระบวนการ
แปรรูปต่างๆ ให้กับการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ เป็นต้น 

การทดสอบโดยไมท่ าลาย และการตรวจสอบและรับรองคณุภาพจะเก่ียวข้องโดยตรงกบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น
และขัน้กลาง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและสารกัดกร่อน  ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant shutdown inspection) ตามมาตรฐานการซอ่มบ ารุงประจ าปี ดงันัน้การขยายการลงทนุใน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีสว่นช่วยสง่เสริมการเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอยา่งดี 

การประกาศให้ท้องที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการปิโตรเคมีเกิดการตื่นตวัในเร่ืองสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้ รวมทัง้กระตุ้นให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปลอ่ย
มลพิษในโรงงาน ซึง่จะสง่ผลดีตอ่บริษัทเนื่องจากบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบเก่ียวกบัการร่ัวไหลของท่อและวาวล์ต่างๆ
ได้ด้วยเคร่ืองมือ Advanced NDT 
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 ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

การด าเนินการของโรงไฟฟ้าแม้ความซบัซ้อนจะไมเ่ทา่กบัระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับการ
ควบคมุโดยการทดสอบโดยไมท่ าลายรวมถึงการตรวจสอบและรับรองคณุภาพเช่นกนั  ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงาน
ติดตัง้โรงไฟฟ้าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าพลงัน า้ ต้องมีการตรวจสอบท่อล าเลียงน า้จากเขื่อนมาสู่กังหัน  และโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง  มีการตรวจสอบหม้อน า้ ท่อส่งไอน า้  โรงไฟฟ้าพลงัก๊าซธรรมชาติ มีการ
ตรวจสอบทอ่สง่ก๊าซ เป็นต้น  ในปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ท าให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
และมีโอกาสในการเติบโตตามการขยายตวัของการผลติไฟฟ้า 

 
1.3.2 สภาพการแข่งขัน 

ส าหรับในประเทศไทยธุรกิจนีจ้ดัวา่มีการแขง่ขนัท่ีไมรุ่นแรง ผู้ประกอบการแตล่ะรายมกัจะมีฐานลกูค้าเป็นของตนเอง 
โดยปกติจะไมม่ีการแยง่ลกูค้ากนัเว้นแต่ลกูค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้ ให้บริการเนื่องจากความแตกต่างด้านคณุภาพการ
ให้บริการ    ส าหรับคูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศ  สว่นใหญ่จะเป็นผู้ ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใช้ เทคโนโลยีขัน้สงู 
(Advanced NDT) ซึ่งลกูค้าที่ใช้บริการสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติเช่นกนั  บริษัทข้ามชาติเหล่านีย้งัมีการให้บริการใน
วงจ ากดัเนื่องจากมีต้นทนุการให้บริการท่ีสงูเมื่อเทียบกบัผู้ประกอบการในประเทศไทย  ในปัจจุบนับริษัทที่ใช้การทดสอบแบบ 
Advanced NDT ยงัมีสดัสว่นน้อยเมื่อเทียบกบัเทคโนโลยีแบบทัว่ไป (Conventional NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มี
ต้นทนุท่ีสงูกว่ามาก  ดงันัน้บริษัทจึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของบริษัทต่างชาติจะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้
กว้างขึน้  ท าให้บริษัทอื่นๆเลง็เห็นข้อดแีละความคุ้มคา่ของเทคโนโลยีนี ้และจะมีสว่นช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึน้ในอนาคต   

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขนัโดยตรงกับผู้ ให้บริการจากต่างประเทศ  แต่ใช้การสร้างพนัธมิตรโดยร่วมเป็นคู่ค้ากับ
บริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT ในขณะเดียวกันก็ท าการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆจาก
พนัธมิตรเหลา่นีเ้พื่อพฒันาการให้บริการของตนเองและ สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัตอ่ไปในอนาคต  

ความได้เปรียบส าหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศกัยภาพในการให้การทดสอบที่หลากหลายครอบคลมุความต้องการของ
ลกูค้า ความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบและความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และ
ความรวดเร็วในการให้บริการ    จากประสบการณ์ที่ผา่นมาท าให้บริษัทมีความพร้อมในด้านตา่งๆ ซึง่ผู้บริหารเช่ือวา่บริษัทมีข้อ
ได้เปรียบหรือจดุเดน่ในการแขง่ขนั ดงัตอ่ไปนี ้

 เป็นหนึง่ในผู้น าตลาด โดยมีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมลูคา่ตลาดรวม 

 มีบริการท่ีครบวงจร  โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ  ซึง่บริษัทมีบคุลากรในด้านนี ้
มากกวา่คูแ่ขง่รายอื่นๆ  และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ทกุประเภท 

 มีความตอ่เนื่องในการให้บริการสงู โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ ซึ่งมีฐาน
ลกูค้าที่ใช้บริการอยา่งตอ่เนื่องเป็นสว่นใหญ่  

 มีการสร้างมลูคา่เพิ่มของการบริการ  โดยการน าผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบท่ีตอบโจทย์
ความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้า  เพื่อให้ลกูค้าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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 มีพนัธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง  ลกูค้าหลกัของบริษัท เช่น บริษัทในกลุม่ ปตท  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ล้วนแล้วแตเ่ป็นบริษัทท่ีมัน่คงมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกั  ซึง่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ลกูค้าใหม่เกิดความไว้วางใจ
ในคณุภาพของผลติภณัฑ์และการบริการของบริษัท 

 มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการท างาน โดยมีทีมงานด้านความปลอดภัยท าหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอ  ช่วยให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในคณุภาพการบริการของบริษัทมากยิ่งขึน้ 

 มีความพร้อมของทีมงาน  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เพียงพอตอ่การให้บริการส าหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 ได้รับการรับรองด้านคณุภาพโดย ISO 9001, ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบตัิการส าหรับการ
ทดสอบโดยไมท่ าลาย) ,ISO/IEC 17025 (ห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา) OHSAS 18001 (การ
รับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั)  และมีโครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบ
ประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อเป็นการยืนยนัคณุภาพในการให้บริการของบริษัท 

 ได้รับสทิธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
 
1.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ 

วตัถดุิบที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบโดยไมท่ าลาย  
และวสัดสุิน้เปลอืง เช่น สารรังส ีแผน่ฟิล์ม เป็นต้น  เคร่ืองมือและอปุกรณ์สว่นใหญ่บริษัทน าเข้าจากต่างประเทศและบางสว่น
สัง่ซือ้กบัตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศไทย สว่นวสัดสุิน้เปลืองจะสัง่ซือ้กบัตวัแทนจ าหน่ายในประเทศแทบทัง้หมด  ทัง้นีต้วัแทน
จ าหนา่ยเคร่ืองมือและวสัดสุิน้เปลอืงมีอยูห่ลายราย  บริษัทจึงไมม่ีความเสีย่งจากการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใดรายหนึง่  

การน าเข้าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีทีน่ าเข้าตามสทิธิประโยชน์จาก BOI การซือ้ขายจะใช้เป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มิได้ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการสัง่ซือ้วตัถุดิบ  อย่างไรก็
ตามที่ผ่านมาผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่จดัว่ามีนยัส าคญัต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ส าหรับในอนาคต
ผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ยอดซือ้
วตัถดุิบจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

 
1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การใช้งานวัสดุอันตรายที่มีความจ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย เช่น สารรังสี ได้รับการควบคุมจาก
ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ  โดยบริษัทมีการควบคมุการจดัเก็บและใช้งานสารรังสอียา่งเข้มงวด สารรังสทีี่เหลอืจากการใช้งาน
จะถกูส่งคืนให้กบัตวัแทนจ าหน่ายเพื่อจดัสง่กลบัไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อก าหนดทางกฎหมาย  สว่นวัสดทุี่อาจก่อให้เกิด
อนัตรายประเภทอื่น เช่น ภาชนะบรรจสุารเคมี น า้ยาล้างฟิล์ม เศษวสัด ุจะถกูรวบรวมและจดัสง่ให้กบับริษัทรับก าจดัของเสีย
อตุสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทให้ความส าคญัตอ่ความปลอดภยัของผู้ เก่ียวข้องและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เข้าตรวจสอบการท างานของพนกังานที่หน้างานของ
ลกูค้าและรายงานตอ่ผู้บริหารอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อดแูลป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ทัง้กบัพนกังานและสิง่แวดล้อม 
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1.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) รวม 6 ฉบบั 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 63.20 ของรายได้รวม โดยในสว่นของ
การให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลาย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 58.90  ของรายได้จากการทดสอบโดยไมท่ าลาย และสว่น
ของการให้บริการตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 34.15 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง  สว่นของการ
ทดสอบคณุสมบตัิทางกลของวสัดไุด้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 6.95 ของรายได้จากการทดสอบคณุสมบตัิทางกล 
 
งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 โดยทัว่ไปธุรกิจของบริษัทเป็นลกัษณะรับจ้างท างานตามสญัญาก าหนดการสง่มอบงานจะแตกตา่งกนัตามที่ลกูค้า
ก าหนด บริษัทค านวณมลูคา่งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบญัชี โดยวธีิอตัราร้อยละของงานท่ีเสร็จ 
(Percentage of work completion) 
 ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2561 งานท่ียงัไมส่ง่มอบคิดเป็นมลูคา่ 59.83 ล้านบาท  
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ลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ  

กลุม่ที่ 1 ผู้ เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO โดยบริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่นีป้ระมาณกว่า 
50% ซึง่ไมม่ีปัญหาการช าระเงิน ในบางกรณีอาจมีปัญหาความลา่ช้าจากระบบการตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบ้าง  

สว่นลกูค้ากลุม่ที่ 2 เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) บริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่นีป้ระมาณกว่า 40%  ซึ่งปกติ
โครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลัน่น า้มัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้ รับเหมารายใหญ่หรือ
ผู้ รับเหมาหลกัเป็นผู้ด าเนินโครงการ โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นผู้ รับเหมาช่วงในสว่นของงานทดสอบ งานตรวจสอบและ
รับรอง ดงันัน้ในกรณีที่ผู้ รับเหมาหลกัไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ  บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับ
ช าระจากผู้วา่จ้าง จนสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้  
 การป้องกนัและลดความเสีย่ง  

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีใ้นอนาคตไว้  โดยการพิจารณาการให้เครดิต
ลกูค้ากลุม่ที่ 2 ด้วยความระมดัระวงั ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทนุจดทะเบียนต่อขนาดงาน
โครงการท่ีจะด าเนินการ  รวมทัง้พิจารณาประวตัิการช าระหนีโ้ดยการสอบถามข้อมลูจากผู้ที่เก่ียวข้อง   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
พิจารณาจดัระดบัชัน้ลกูหนีท้กุไตรมาส  กรณีมีข้อบ่งชีข้องการผิดนดัช าระหนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการขอให้ผู้ รับเหมาจัดท า
หนงัสอืโอนสทิธิเรียกร้องจากผู้ รับเหมาไปยงัเจ้าของโครงการโดยตรง  หรืองดการให้บริการกบัลกูค้ารายนัน้ชัว่คราวจนกว่ามลู
หนีเ้ก่าได้รับการช าระเรียบร้อย 
 
2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานให้บริการเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
(Inspection & Certification) จึงจ าเป็นต้องอาศยับคุลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่าง
แม่นย า เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทัง้ยงัต้องมี
จ านวนพนกังานที่มีความสามารถจ านวนมากเพื่อให้มีรายได้มากขึน้ ซึ่งหากบริษัทฯ สญูเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่ไม่มี
ความสามารถ อาจสง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ได้  

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเป็นอนัดบัแรก โดยมีนโยบายสง่เสริมการพฒันาความรู้ของบคุลากร

ด้วยการสง่ไปอบรมทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้จดัตัง้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน ด าเนินการฝึกอบรมหลกัสตูรการทดสอบ
โดยไมท่ าลาย การตรวจสอบและรับรอง และหลกัสตูรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นความปลอดภยัในการท างาน เป็นต้น ประกอบกบั
การท่ีบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนกังานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บคุลากรที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่องและได้ท าข้อตกลงกบั
สถานศกึษาหลายแหง่ เพื่อช่วยในการจดัหาบคุลากร  จึงสามารถท าให้คดัสรรบคุลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้ตรวจ
ตามวตัถุประสงค์การท างาน ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอส าหรับการให้บริการและมีการพฒันาเพิ่มมากขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึง่สามารถท าให้เกิดความนา่เช่ือถือและภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่บริษัทฯ ได้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการให้ค่าตอบแทนในอตัราที่ไม่ต ่ากว่า
คา่เฉลีย่ของคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  มีการท าประกนัสขุภาพ จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นสวสัดิการ

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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ให้กบัพนกังาน  ให้ทนุการศึกษาในสายงานเก่ียวข้อง  จดัท าโครงการซือ้หุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนกังาน
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ESOP) และอื่นๆ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานซึ่งนโยบายดงักลา่วจะ
สามารถรักษาบคุลากรของบริษัทฯ ไว้ได้  
 
3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 

การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Testing) จะมีการรายงานผลการทดสอบระบสุิ่งที่ตรวจพบในชิน้งาน
และประเมินผลเบือ้งต้นโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับของมาตรฐานสากล ซึ่งไม่ใช่การรับประกนัหรือการรับรองว่า
ชิน้งานที่ผ่านการทดสอบจะมีความเหมาะสมในการใช้งานทัง้หมด เนื่องจากยงัต้องน าข้อมลูทัง้ด้านการออกแบบ วสัด ุการ
ทดสอบอื่นๆ มาประกอบและวิเคราะห์ต่อไปอีก หรือกลา่วได้ว่าการทดสอบเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบและ
รับรองคณุภาพเทา่นัน้  

สว่นงานการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ (Inspection & Certification) เป็นการตรวจสอบที่มีหลายขัน้ตอนและ
ต้องใช้ข้อมลูการออกแบบ วิธีการผลติ การทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากการทดสอบโดยไม่ท าลาย มาประกอบและประมวลผล
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากลและ/หรือข้อก าหนดของกฎหมาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองคณุภาพ ท าให้ชิน้งานมีความเสยีหายจากการใช้งานจริง 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
 สาเหตทุี่การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้นัน้ สว่นใหญ่มาจากการท างานข้ามขัน้ตอนและ
หรือละเลยการท างานอยา่งจริงจงัของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพฒันาให้ความรู้ความสามารถในการท างานโดย
ผู้ปฏิบตัิงานต้องผ่านการอบรมและการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ผลกระทบ หากไมป่ฏิบตัิงานอยา่งที่ควร รวมทัง้การตรวจสอบและก ากบัเป็นระยะๆของผู้บงัคบับญัชา นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
จดัท าประกนัภยับคุคลที่ 3 ส าหรับความเสยีหายจากอบุตัิเหตุที่มีผลมาจากการปฏิบตัิงานบริษัทฯ ในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ง
ที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยได้รับการร้องเรียนจากลกูค้า บริษัทฯจึงมีความเช่ือมัน่วา่ ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน เป็นความ
เสีย่งที่สามารถควบคมุได้และไมเ่คยประเมินผลการตรวจสอบผิดพลาดแตอ่ยา่งใด 
 
4.  ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

การทดสอบและตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เป็นการบริการที่ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถอาจแยกตวัมาตัง้ธุรกิจขึน้มาแขง่ขนัหรือแบง่สว่นในตลาดจากบริษัทฯ ได้ไมย่ากนกั แตก่ารท่ีธุรกิจจะเติบโตต้อง
อาศยัระบบงานและผลงานท่ีดี รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบอีกมาก นอกจากนี ้ยงัมีบริษัทคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้า
มาในไทยโดยให้บริการท่ีแตกตา่งจากงานท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบริการทดสอบโดยไม่ท าลายขัน้สงู (Advance 
NDT 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
นอกจากการให้ผลตอบแทนสงูแก่พนกังานที่มีความสามารถแล้ว บริษัทฯ ยงัมุ่งสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัพนกังาน

บริษัทฯ ได้จัดท าข้อตกลงการว่าจ้างที่ รัดกุมเพื่อป้องกันการลาออกแล้วมาตัง้ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ  ในภายหลัง 
ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้จดัหาและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการตรวจสอบและทดสอบเพื่อน ามาเพิ่มมลูค่าการให้บริการ
แก่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงได้ปรับตวัทางการตลาดโดยการเป็นสมัพนัธมิตรกบับริษัทต่างชาติที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน  
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Advance NDT ในการให้บริการลกูค้าร่วมกนั ซึง่ท าให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลกูค้าในตลาดเพิ่มขีน้และได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม ่ๆ จากพนัธมิตร เพื่อพร้อมรองรับการแขง่ขนัท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต  

 
5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

บริษัทฯ ไมม่ีหนีเ้งินกู้ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จึงไมม่ีปัจจยัความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้
และการช าระหนี ้อีกทัง้บริษัทคูค้่ามีขนาดใหญ่และมีความมัน่คงทางการเงินสงู จึงท าให้ไมม่ีความกงัวลในเร่ืองของความเสีย่ง
ทางด้านการเงินของบริษัทฯ 

 
6.  ความเสี่ยงจากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  
 บริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และวสัด ุทีน่ าเข้าจากตา่งประเทศเป็นจ านวนน้อย จึงไมม่ีความเสีย่งจากอตัรา
การแลกเปลีย่นเงินตราบ้างเลก็น้อย สว่นบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้เงินสกลุท้องถ่ินทัง้ในด้านรายรับและรายจ่าย 
 
7.  ความเสี่ยงด้านสภาวะอุตสาหกรรม 
 เนื่องจากการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เน้นให้บริการกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการ
ส ารวจและขดุเจาะน า้มนัและก๊าซ  อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม Steel Fabrication เป็นต้น ในปี 2558-
2559 ได้เกิดความผนัผวนของราคาน า้มนัอย่างรุนแรง คือ ราคาน า้มนัในตลาดโลกปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
อตุสาหกรรมการส ารวจและขดุเจาะน า้มนัและก๊าซซบเซาตอ่เนื่องเช่นกนั ท าให้ความต้องการในการใช้บริการงานทดสอบและ
ตรวจสอบลดลงมากกวา่คร่ึงหนึง่ และเป็นปัจจยัที่กระตุ้นให้เกิดการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมรุนแรงขึน้ บริษัทฯ จ าเป็นที่ต้องลด
ราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลกูค้าส าคญัไว้ ซึ่งท าให้ผลประกอบการลดต ่าลงด้วย
เช่นกนั 

สว่นด้านการแข่งขนัในธุรกิจบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพนัน้ ปัจจุบนัมีธุรกิจบริการดงักล่าวมาก
ยิ่งขึน้ ท าให้มีผลกระทบต่อราคาค่าบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามค่านิยมขององค์กรที่
ก าหนดไว้ คือ ถกูต้อง ปลอดภยั บริการฉบัไว ใสใ่จลกูค้า รักษาคณุภาพ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
1. รักษาฐานลกูค้าเดิมที่เป็นพนัธมิตรซึง่ใช้บริการของบริษัทฯ มาตอ่เนื่องยาวนาน โดยปรับลดคา่บริการลงเลก็น้อย 
2. เร่งสร้างฐานลกูค้าใหมใ่นอตุสาหกรรมอื่น เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ให้มากขึน้ 
3. พฒันาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001 และ 

OHSAS 18001 เป็นต้น เพื่อสร้างความมัน่ใจในคณุภาพงานบริการแก่ลกูค้า    
4. พฒันาบคุลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยโุรปเพิ่มมากขึน้ เพื่อสร้างความหลากหลายของบริการ  
5. จัดตัง้กลุ่มงานการตลาด และกลุ่มงานพฒันาธุรกิจ เพื่อขยายตลาดงานด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง

คณุภาพ ห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา ให้กว้างขึน้ อีกทัง้ศึกษาความต้องการของลกูค้าเพิ่มเติมเพื่อ
น าไปสูก่ารปรับปรุงกระบวนการและหรือเสริมสร้างบริการใหมใ่ห้มากยิ่งขึน้ 

6. จัดตัง้ส่วนงานวิจัยและพฒันา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและประเมินความเหมาะสม เพื่อน ามา
พฒันาเป็นบริการใหมใ่ห้กบัลกูค้า 
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8.  ความเสี่ยงเร่ืองวัสดุสิน้เปลือง 

บริษัทฯ มีการใช้วัสดุสิน้เปลืองในการให้บริการหลายชนิดด้วยกันและมีมูลค่าไม่สงูนกั ส่วนใหญ่จะสัง่ซือ้ผ่าน
ตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศและจากผู้จดัจ าหนา่ยหลายรายด้วยกนัโดยไม่เน้นสัง่ซือ้จากรายเดียว บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยง
จากการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใดรายหนึง่ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีการวางแผนการปฏิบตัิงานลว่งหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ขาดแคลนวสัดสุิน้เปลอืงในการให้บริการ 
 
 
9.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมาย ถือเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและสง่ผลต่อ
การเติบโตและทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงต้องติดตามข่าวสาร ข้อมลู ทิศทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาลตลอดเวลา และท างานประสานงานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ทัง้ที่เป็นปัจจยับวกและปัจจัยลบเป็นระยะๆ โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดบัสงูที่ต้องด าเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่วบริษัทจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบาลรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อน า
ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายตา่งๆมาปรับเปลีย่นให้สอดคล้องตอ่การปฏิบตัิงาน 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลัก 
 
ทรัพย์สนิหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 
 4.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที่ ที่ตัง้ เนือ้ที่ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ในการ
ถอืครองที่ดนิ 

66114 และ 
66115 

อ.บ้านบงึ  
จ.ชลบรีุ 

1 งาน  
66 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 1,932,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

66116 อ.บ้านบงึ  
จ.ชลบรีุ 

41 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 287,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

110547 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ จดจ านองกบัธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

-ไมม่ี- 2,800,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ 

89857 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร่ 1 งาน 
18.6 ตารางวา 

จดจ านองกบัธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

-ไมม่ี- 4,000,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ 

89858 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

1 ไร่ 3 งาน 
77.9 ตารางวา 

จดจ านองกบัธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

-ไมม่ี- 2,200,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ 

31034 และ 
31035 

อ.บ้านบงึ  
จ.ชลบรีุ 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 7,500,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

6628 เขตประเวศ 
จ.กรุงเทพฯ 

38 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 2,280,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

107110 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 3,081,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานยอ่ย 

205926 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 9,800,000 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

72919 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

1 ไร่ 3 งาน 
74.2 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 14,101,180 เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

รวม 47,981,180 
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4.1.2     เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น 

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ, จดจ านองกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 53,793,239 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 45,942,280 
เคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 2,930,479 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 1,752,922 
งานระบบสาธารณปูโภค เป็นเจ้าของ 611,827 

ยานพาหนะ 
เป็นผู้ เช่า (สญัญาเชา่ทางการเงิน) 3,894,794 

เป็นเจ้าของ 22,626,783 
รวม 131,552,324 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  
บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด ( “นาแคป”) (จ าเลย) 

เก่ียวกบัมลูหนีท้ี่นาแคปค้างช าระกบับริษัทเป็นจ านวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอดลกูหนีค้งค้างรวมกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน 0.89 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้วทัง้จ านวน มลูหนีจ้ านวน
ดงักลา่วเป็นมลูหนีจ้ากนาแคปโดยตรงจ านวน 12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั (“โอพีไอ”) 
จ านวน 5.16 ล้านบาท ซึง่ทัง้สองเป็นผู้ รับเหมาในโครงการวางทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) 
โดยนาแคปเป็นผู้ รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. สว่นโอพีไอเป็นผู้ รับเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหนึ่ง บริษัทรับงานตรวจสอบท่อ
ก๊าซร่วมกบัโอพีไอโดยมีเง่ือนไขว่าโอพีไอจะจ่ายช าระเงินให้กบับริษัทหลงัจากที่ได้รับช าระจากนาแคปแล้ว ดงันัน้นาแคปจึง
เป็นผู้ รับผิดชอบในมลูหนีท้ัง้หมด (โอพีไอได้โอนสทิธิเรียกร้องหนีข้องนาแคปมาให้กบับริษัทเมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2551) 

นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างส าหรับ
อตุสาหกรรมพลงังานและมีเครือขา่ยทัว่โลก นาแคปชนะการประมลูในโครงการวางทอ่สง่ก๊าซให้กบั ปตท. หลายโครงการ โดย
บริษัทฯ รับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบทอ่สง่ก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกนั คือ (1) ทอ่สง่ก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ทอ่
สง่ก๊าซสว่นตอ่เส้นท่ีสามระบบทอ่ก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจงัหวดัระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง  และ (3) ท่อสง่ก๊าซทรานส์
ไทยมาเลเซีย (รับงานร่วมกบัโอพีไอ) โดยมีมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 89 ล้านบาท 

โครงการเร่ิมต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายช าระเงินอย่างสม ่าเสมอทกุเดือน จนกระทัง่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ที่
เร่ิมมีการค้างช าระ ซึง่บริษัทฯ ใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมทัง้จดัท าหนงัสอืถึงผู้บริหาร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการช าระ
หนีข้องนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนีส้ าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวนัที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 โดยตกลงจะช าระหนี ้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างนัน้นาแคปมีการช าระหนีบ้างส่วน 
จนกระทัง่บริษัทฯ ด าเนินงานตามสญัญาเสร็จสมบรูณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีการสรุปงานให้นาแคปตามสญัญาแต่
ยงัมิได้สง่มอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเช่ือมทอ่ก๊าซที่ทดสอบด้วยรังสสี าหรับโครงการทอ่สง่ก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็น
หลกัฐานส าคญัในการตรวจสอบท่ีนาแคปจ าเป็นต้องใช้ประกอบการสง่มอบงานให้กบั ปตท. โดยบริษัทฯ แจ้งต่อปตท.และนา
แคปวา่จะสง่มอบก็ตอ่เมื่อนาแคปช าระหนีท้ัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท.
ในโครงการวางทอ่ก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ท าหนงัสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยงัไม่รับงานอย่างสมบรูณ์หากนาแคปไม่สง่
มอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัไม่ได้รับการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอน าฟิล์มเอ็กซเรย์ดงักลา่วไปสง่มอบให้แก่ 
ปตท.แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยงัมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างท่อสง่ก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ดงักล่าวให้ ปตท.อย่าง
สมบรูณ์   
 
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายส าหรับความเป็นไปได้ในการได้รับช าระหนี ้

นาแคปได้รับจ้างท างานให้แก่ ปตท.จ านวนทัง้สิน้ 4 สญัญา โดยมีงาน 1 สญัญา คือ สญัญาจ้างเหมาวางท่อสง่ก๊าซ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ที่ ปตท.ยงัมีหนีค้งเหลือหลงัหกัค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็นจ านวนเงิน  101.88 ล้านบาท  
ในขณะที่มีเจ้าหนีข้องนาแคปขออายดัค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินทัง้สิน้ 1,204.04 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ยงัมิได้ส่งมอบเงินตาม
ค าสัง่อายดัแม้แตร่ายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างวา่คา่จ้างคงเหลอืที่จะช าระให้นาแคปไมเ่พียงพอท่ีจะช าระตามกฎหมายอายดั
ได้ทกุราย ประกอบกบันาแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึง
ยงัเป็นปัญหาข้อกฎหมายวา่การโอนสทิธิมีผลสมบรูณ์หรือไม่  รวมทัง้ไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องช าระเงินให้ใคร  จึงได้
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ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าอายดัของเจ้าหนีท้กุราย  โดยจะขอน าเงินค่าจ้างคงเหลือจ านวนดงักล่าวไปวาง ณ ส านกังานวาง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนีท้ี่แท้จริงต่อไป  ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและได้มีค าสัง่อายดัแล้วบางราย แต่ยงัไม่
ครบทกุค าสัง่ เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนีเ้ป็นจ านวนมาก ปตท.จึงยงัไม่สามารถน าเงินไปวาง ณ ส านกังานวางทรัพย์ได้ ทัง้นี ้
หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคปให้กบัธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหนีท้ี่ศาลสัง่อายดัทุก
รายจะได้รับช าระหนีต้ามสดัสว่น 
     บริษัทฯ ตัง้มูลหนีท้ี่เก่ียวข้องกับนาแคปเป็นหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวนแล้วเมื่อปี 2550 และต่อมา เมื่อวนัที่ 20 
มีนาคม 2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปช าระหนีแ้ก่บริษัทฯ ทัง้จ านวนพร้อมดอกเบีย้ แต่ก็ไม่ได้รับช าระหนี  ้นอกจากนีน้า
แคปได้ถกูบริษัท  เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส  จ ากดั ฟ้องคดีล้มละลาย เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553  และศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์
เด็ดขาดเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีต้่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมื่อวนัที่ 21 
กรกฎาคม 2553 ในวนันดัตรวจค ารับช าระหนี ้เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจ้าหนีย้ื่นค าขอรับช าระหนีร้วม  78  
ราย  เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพนัห้าร้อยสามสบิแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพนัเก้าร้อยสี่สิบสี่บาท
สามสบิเก้าสตางค์) ตอ่มาจพท.ได้นดัประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรกเมื่อวนัที่ 19 สิงหาคม  2554 เพื่อปรึกษาว่า ควรจะยอมรับค าขอ
ประนอมหนีก้่อนล้มละลายของลกูหนี ้ หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลกูหนีล้้มละลายต่อไป   โดยจพท.แจ้งว่านา
แคปได้ยื่นค าขอประนอมหนีก้่อนล้มละลาย ฉบบัลงวนัที่  17  สิงหาคม  2554 เสนอเง่ือนไขว่า ยอมช าระบรรดาหนีท้ี่ศาลมี
ค าสัง่อนญุาตให้ได้รับช าระหนีแ้ล้ว เป็นจ านวน ร้อยละ 20 ของยอดหนีท้ี่ศาลมีค าสัง่อนญุาต มีก าหนดช าระให้เสร็จสิน้ในงวด
เดียวภายใน 3 ปี นบัจากวนัที่ศาลมีค าสัง่เห็นชอบกบัการประนอมหนี ้ แต่เนื่องจากเจ้าหนีท้ี่มาร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบ
ค าขอประนอมหนีก้่อนล้มละลายของนาแคปในวนัประชุม จึงขอเลื่อนการลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนีอ้อกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา  จพท.จึงเลือ่นการประชมุออกไปเป็นวนัที่ 16 ธันวาคม 2554  แต่เมื่อถึงวนันดัประชุมเจ้าหนีค้รัง้
แรก (ที่เลือ่นมา) เนื่องจากจพท.ไมส่ามารถสง่ประกาศให้แก่เจ้าหนีซ้ึง่มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ที่ที่เกิดอทุกภยัได้  จึงต้องเลื่อน
การประชุมออกไปเป็นวนัที่  20  มีนาคม 2555  แต่ต่อมาเมื่อถึงวนันดัประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก (ที่เลื่อนมา) เนื่องจากจพท.ไม่
สามารถสง่ประกาศให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ครบทกุราย  จึงต้องเลื่อนการประชุมเจ้าหนีอ้อกไปอีกครัง้เป็นวนัที่ 10 กรกฎาคม  2555 
เวลา  10.00  นาฬิกา  
 ในชัน้สอบสวนค าขอรับช าระหนี ้ บริษัทฯ ได้น าสง่เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัมลูหนีท้ี่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีข้อง
นาแคป  ในมลูหนีต้ามค าพิพากษา  และมลูหนีต้ามสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อจพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสัง่ต่อไป  ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับช าระหนีต้ามที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีไ้ว้ เพราะ
บริษัทฯเป็นเจ้าหนีต้ามค าพิพากษา และมีหลกัฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับช าระหนีเ้พียงบางสว่นเท่านัน้ ไม่เต็ม
จ านวนที่ยื่นค าขอรับช าระหนี ้ หากที่ประชมุเจ้าหนีม้ีมติยอมรับตามที่นาแคปเสนอขอช าระหนีเ้ป็นจ านวน ร้อยละ 20 ของยอด
หนีท้ี่ศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ได้รับช าระหนี ้ และจากการที่จพท.สามารถรวมทรัพย์สินของลกูหนีไ้ด้เพียงเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
2,189,468.53 บาท  จากที่มีเจ้าหนีย้ื่นค าขอรับช าระหนีร้วม 71 รายเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  5,395,172,963.86 บาท  
หากจพท. จะแบ่งช าระให้แก่เจ้าหนีทุ้กราย ก็ต้องน ามาหารเฉลี่ยตามสดัส่วน  ท าให้ไม่มีเจ้าหนีร้ายใดได้รับช าระหนีเ้ต็ม
จ านวน 
 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวนันดัประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก (ที่เลื่อนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหนีข้อง
ลกูหนี ้แต่เนื่องจากเจ้าหนีร้ายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้าหนีว้่ายงัไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรรมการผู้มีอ านาจ จึงขอเลื่อนลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรกออกไปอีกครัง้หนึ่งเป็นวันที่ 13 
ธันวาคม 2555 เวลา 10 นาฬิกา โดยทนายความของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนีค้รัง้แรก (ท่ีเลื่อนมา) ในวนัท่ี 13 
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ธนัวาคม 2555 ซึง่ภายหลงัการเข้าร่วมประชมุเจ้าหนีค้รัง้แรก จพท.แจ้งวา่ลกูหนีไ้มป่ระสงค์ที่จะขอประนอมหนีก้่อนล้มละลาย 
โดยกรรมการลกูหนีไ้ด้ยื่นค าร้องขอถอนค าขอประนอมหนีก้่อนล้มละลาย ฉบบัลงวนัที่ 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้มีค าสัง่
อนญุาตแล้ว ท่ีประชมุเจ้าหนีจ้ึงมีมติให้ จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลกูหนีล้้มละลาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้
ลกูหนีล้้มละลายแล้ว จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนีเ้พื่อน ามาแบ่งปันให้แก่เจ้าหนีต้ามสดัส่วนต่อไป โดยลูกหนี ้
สามารถขอประนอมหนีภ้ายหลงัล้มละลายได้อีกตามกระบวนการล้มละลาย 
 เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2556 ศาลมีค าพิพากษาให้ลกูหนีล้้มละลาย ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งพิจารณาค าขอรับช าระหนีข้อง
บรรดาเจ้าหนีแ้ตล่ะราย และรวบรวมทรัพย์สนิของลกูหนี ้
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6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท   บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลักทรัพย์   QLT 
เลขทะเบียนบริษัท  0107550000220 
ทุนจดทะเบียน   98.57 ล้านบาท ทนุช าระแล้ว  98.57 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) การ
ตรวจสอบและรับรองคณุภาพ (Inspection & Certification) และการทดสอบคณุสมบตัิ
ทางกลของวสัด ุ(Mechanical Test) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่  เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028 

ที่ตัง้ส านักงานสาขา (1)  เลขที่ 1/37 หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 20170 
โทรศพัท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร  0-3810-9653 

ที่ตัง้ส านักงานสาขา (2)  เลขที่ 50 ซอยพฒันาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทรศพัท์ 0-2116-9294 โทรสาร 0-27221132 
ที่ตัง้ส านักงานสาขา (3)  เลขที่ 83/50 หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
    โทรศพัท์ 0-3300-5161 ถึง 3   โทรสาร 0-3300-5164 
เว็บไซต์    www.qualitechplc.com 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) Tower A ชัน้ 14 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นางสวุมิล  กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2982 
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 
 

6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น  
 
      -ไมม่ี- 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

http://www.qualitechplc.com/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ  

 

7.1  หุ้นสามัญ 
 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 98.57 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 98.57 ล้านหุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

เป็นหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 98.57 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 98.57 ล้านหุ้น  
 

7.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

  ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1 กลุม่นายสรรพชัญ์  รัตคาม1 22,271,560 22.59 

2 กลุม่นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม2 19,098,335 19.37 

3 กลุม่นายธวชัชยั  ลปิิธร3 12,213,220 12.39 

4 กลุม่นายสธิุสาร  สริิจนัทรดิลก4 7,406,815 7.51 

5 NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC 3,994,600 4.05 

6 นางสาววมิล  แซเ่ตยีว 3,675,000 3.73 

7 กลุม่นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์5 3,158,955 3.20 

8 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 1,680,000 1.70 

9 นางสาวปิยะดา  คณุทรงเกียรต ิ 1,519,700 1.54 

10 นางศนัสนีย์  ช่อไม้ทอง 746,000 0.76 

รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 75,764,185 76.84 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 98,568,485 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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หมายเหตุ :  
1 ผู้ ถือหุ้นในกลุม่นายสรรพชัญ์  รัตคาม ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสรรพชัญ์  รัตคาม 17,840,000  18.10 
นางสาวญาณกร  รัตคาม 4,381,000  4.44 
นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 35,910  0.04 
นางสาวปรานี รัตคาม 14,650  0.01 

รวม 22,271,560    22.59 
 
2 ผู้ ถือหุ้นในกลุม่นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม 10,027,500  10.17 
นางสาวมณชญา ลพัธิกลุธรรม 4,660,835  4.74 
นางสาวมนสชิา ลพัธิกลุธรรม 4,410,000 4.47 

รวม 19,098,335  19.38 
 
3 ผู้ ถือหุ้นในกลุม่นายธวชัชยั ลปิิธร ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายธวชัชยั ลปิิธร 4,719,520 4.79 
นางสาวกมลนนัท์  ลปิิธร 3,864,500 3.92 
นางนวลนภา ลปิิธร 3,629,200 3.68 

รวม 12,213,220 12.39 
 
4 ผู้ ถือหุ้นในกลุม่นายสธิุสาร สริิจนัทรดิลก ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสธิุสาร  สริิจนัทรดิลก 4,042,500 4.10 
นายยทุธชยั  สริิจนัทรดิลก 3,364,315 3.41 

รวม 7,406,815 7.51 
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5 ผู้ ถือหุ้นในกลุม่นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ 1,835,055 1.86 
นางสาวณฐัชา เตชาชยันิรันดร์ 1,323,900 1.34 

รวม 3,158,955 3.20 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล

และส ารองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยาย
การด าเนินงานชองบริษัทตอ่ไป บริษัทฯอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ 

 
บริษัทย่อย 
ไมม่ีการก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ 

โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือก าไรสทุธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนัน้ๆ และได้ตัง้ส ารองตาม
กฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทยอ่ยเห็นสมควร 

 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล  
 

 2557 2558 2559 2560 2561 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 1.00 0.92 0.32 0.39 0.26 
เงินปันผลตอ่หุ้น 0.70 0.65 0.25 0.35 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล
ตอ่ก าไรสทุธิ (%) 

70.88% 70.37% 77.06% 89.75% 96.68% 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทกัษะ
ของการเป็นกรรมการ 

1 นายสรรพชัญ์  รัตคาม ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ปริญญาโท 
 

DCP 

3 นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท DAP,DCP,ACP,RCP,AACP 

4 นายสมชาย จองศิริเลศิ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ปริญญาโท DAP 

5 นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 
6 นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม กรรมการ ปริญญาโท DAP 
7 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม กรรมการ/เลขานกุารบริษัท ปริญญาตรี DAP 
8 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 

9 นายธวชัชยั  ลปิิธร 1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

ปริญญาตรี - 

 

,หมายเหตุ :  1 นายธวัชชัย  ลิปิธร ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 แทนนางสาวรัชนีวรรณ  รวรัิช  
   กรรมการลาออกจากต าแหน่ง ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2561 
 

 
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2561 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทกัษะ
ของการเป็นกรรมการ 

1 นายนที  บญุพราหมณ์1 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ปริญญาโท DAP 

2 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช2 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ปริญญาโท DAP 

 
หมายเหตุ :  1 นายนที  บุญพราหมณ์ หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมตท่ีิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 11 เมษายน  2561 
                           2 นางสาวรัชนีวรรณ  รวรัิช ได้ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยมีนายธวัชชัย  ลิปิธร เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 

เม่ือวันท่ี 10  พฤศจกิายน 2561 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
  

ช่ือและจ านวนกรรมการ ซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสรรพชัญ์ รัตคาม ลงลายมือช่ือร่วมกบันาย
สเุมธ เตชาชยันิรันดร์ และประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือนายสรรพชัญ์ รัตคาม หรือนายสเุมธ เตชาชยันิ รันดร์คนใดคน
หนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกบั นายธวชัชัย  ลิปิธร หรือนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ
บริษัท  

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการลาออกจากต าแหน่งเป็นสดัสว่นหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับสดัส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการท่ีจะออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีถดัไป
ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

 
* นายสรรพชัญ์ รัตคาม ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน)  โดยมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ภายใต้จริยธรรมที่ดีและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคญัได้ดงันี ้

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือน  นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัทฯ 

2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย  3  เดือนตอ่ครัง้ 
3. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ  วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ  ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลง  หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  นอกจากนี ้ 
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียด
การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุ ก ากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอนัได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทนุ  การลดทนุ  การออกหุ้นกู้   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือ
บางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิ
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  อาทิ  การท ารายการที่เก่ียว
โยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  หรือเข้าเป็น

หุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั  หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ
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ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า  หากมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทฯท า

ขึน้  หรือถือหุ้น  หรือหลกัทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 
10. กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนมุตัินโยบาย รวมถึงก าหนดให้มีระบบที่สนบัสนนุ

การต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯได้ตระหนักดี และให้
ความส าคญัของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน่ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย จองศิริเลศิ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นผู้มคีวามรู้ทางด้านบญัชีเพยีงพอท่ี 
  จะสามารถท าหน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

    โดยมี นางวมิล  แซฟุ่่ ง  ท าหน้าที่เป็น  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้แทนคงอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลือของกรรม
การท่ีลาออก 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย  
1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  
2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง   

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
6. กรรมการซึง่ไมเ่ป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
7. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

11. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี
ภายนอกและผู้ บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน  ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ  ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณา  คดัเลอืก  เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
6. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
9. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็น

อิสระจากที่ปรึกษาทางวชิาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท  เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งด้วยดี 

10. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้
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ปฏิบตัิภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่ก าหนดไว้ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 3 คน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสมชาย  จองศิริเลศิ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายธวชัชยั  ลปิิธร กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 โดยมี นางวิมล  แซฟุ่่ ง  ท าหน้าที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ

ได้รับแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้อีกหลงัจากพ้นวาระแล้ว 
2.  กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระด ารงต าแหนง่ หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรร

หาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ง้คณะกรรมการสรรหาฯ   
ชดุใหมแ่ทนชดุเดิมที่หมดวาระลง ซึง่จะต้องมีการแตง่ตัง้ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัครบวาระของคณะกรรมการสรร
หาฯ ชดุเดิม 

3  กรณีต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯสามารถแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนต าแหนง่ที่วา่งได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่
เหลอือยูข่องกรรมการสรรหาฯ ซึง่ตนเข้ามาแทน 

4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
  (ก) ครบก าหนดตามวาระ 
  (ข) ลาออก 
  (ค) ถึงแก่กรรม 
  (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
  (จ) พ้นจากต าแหนง่กรรมการบริษัท 
5.     กรรมการสรรหาฯ จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่ ให้แจ้งตอ่บริษัทฯ  ลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล 

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. เป็นกรรมการบริษัทฯ 

2. มีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศเวลาและใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทอยา่งเต็มที่ 

3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่ตามที่ก าหนด 

 
 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
2. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
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3. คดัเลอืกบคุคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิหรือน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
แล้วแต่กรณี ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไปน าเสนอช่ือต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ 

4. ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
5. ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัท และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้

น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ 
6. จดัสรรบ าเหน็จประจ าปีของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบ 
7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี และก าหนด

คา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
8. จดัท ารายงานการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
 
คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรรพชัญ์  รัตคาม กรรมการบริหาร 
2. นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ กรรมการบริหาร 
3. นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการบริหาร 
4. นายธวชัชยั ลปิิธร กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการ
บริหารตา่งๆ  ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ พิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 
และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตัิ และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ฯ พิจารณาและอนุมัติ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตัิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
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เพื่ออนมุตัิหรือให้สตัยาบนัในที่ประชมุคราวตอ่ไป 
4. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้วตัถดุิบตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท (ห้า

สบิล้านบาทถ้วน) 
5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร  ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติ ในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาทถ้วน) 
6. อนุมตัิการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมตัิขายสินค้า การอนุมตัิให้ท าสญัญา

รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไมเ่กิน 150 ล้านบาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน) 
7. อนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกับธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบัก าหนดเง่ือนไขในการ

เบิกถอนเงิน หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักลา่ว   
8. อนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี หรือสินเช่ืออื่นใด

จากธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท (ห้า
สบิล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินไมเ่กิน 150 ล้านบาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาท) 

9. อนมุตัิให้น าทรัพย์สนิของบริษัทฯ จ านอง จ าน า เพื่อเป็นประกนัหนีส้นิของบริษัททกุประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะ
มีขึน้ในอนาคต ในวงเงินไมเ่กิน  20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาทถ้วน)   

10. อนุมตัิให้ซือ้และขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนีภ้าครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

11. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และด้าน
การปฏิบตัิการอื่นๆ 

13. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย 
การก าหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร 

14. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ 
ได้ตามที่เห็นสมควร 

15. ให้มีอ านาจในการลงทนุซือ้หุ้นหรือลงทนุในบริษัทอื่นๆ ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
16. ให้มีอ านาจในการอนมุตัใิห้บริษัทยอ่ยกู้ยมืเงิน ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
17. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
18. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบการสง่เสริม และการสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 

    ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย  หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยไมไ่ด้    ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
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คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ   

  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหาร อาจมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการหรือพนกังานบริษัท 
มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมตัิไว้แ ล้ว ทัง้นีก้ารมอบ
อ านาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ก ากบัดแูล และอนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัทฯเพื่อปฏิบตัิหน้าที่
แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายใน
ระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นที่ปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆไม่
วา่ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

6. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯและสญัญาต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ  
บริษัทฯ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดท าสญัญาดงักลา่ว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท 

7. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจดัซือ้วตัถดุบิในวงเงินตอ่รายการ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท (สบิล้านบาทถ้วน) 

8. อนุมตัิการขาย การให้บริหารตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนมุตัิขายสินค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญา 
รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท (หนึง่ร้อยล้านบาท) 

9. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯหรือบคุคลใดๆที่กระท ากิจการให้บริษัทฯ 

10. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย 
การก าหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร 
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11. ให้มีอ านาจในการอนมุตัิให้บริษัทยอ่ยกู้ยืมเงินในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) 
12. มีอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานดงักลา่วข้างต้นจนเสร็จ 
13. มีอ านาจในการลงนามรับรองส าเนาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
14. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
2. ด าเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 
3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นที่ปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้ เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ     
ไมว่า่ภายใน และภายนอกบริษัทฯ 

6. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯและสญัญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัทฯ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดท าสญัญาดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

8. อนุมตัิการขายการให้บริหารตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมตัิขายสินค้า การอนุมตัิให้ท าสญัญา 
รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 50 ล้านบาท (ห้าสบิล้านบาทถ้วน) 

9. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว
แก่พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัทฯ 

10. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนกังาน
ทัง้หมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร 

11. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

12. มีอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานดงักลา่วข้างต้นจนเสร็จ 
13. มีอ านาจในการลงนามรับรองส าเนาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
14. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นคราวๆ ไป 
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 ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการจะอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการได้โดยมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

 นอกจากนีป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการอาจมอบอ านาจให้พนกังานบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตัิงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจหลกัเกณฑ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการพิจารณา
และอนมุตัิไว้แล้ว ทัง้นีก้ารมอบอ านาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจให้กบับคุคลที่เก่ียวข้อง หรือมีสว่นได้เสยี หรือ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย   

   
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป  

 บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายในด้านการสรรหา 
รวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเร่ืองชุดต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับกรรมการผู้ จัดการขึน้ไป ทัง้นี ้ในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม ่าเสมอ ทัง้นีท้ี่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตอ่ไปนี  ้

1. ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอ

ช่ือเป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 11  เมษายน 2561 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนกังานประจ า
ของบริษัทฯ ในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ และคา่ตอบแทนรายเดือน มีรายละเอียดดงันี ้
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ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

การประชมุคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 16,500 บาทตอ่ครัง้   
   กรรมการ 11,000 บาทตอ่ครัง้   
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,200 บาทตอ่ครัง้   
   กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาทตอ่ครัง้   
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 13,200 บาทตอ่ครัง้   
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 11,000 บาทตอ่ครัง้   
คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไมไ่ด้เป็นพนกังานประจ าของบริษัท  10,000 บาทตอ่เดือน 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
ก าหนดจ านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 
 
การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการปี 2561 
 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

(จ านวนครัง้) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(จ านวนครัง้) 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

(จ านวนครัง้) 
1 นายนที  บญุพราหมณ์ 2/7 - - 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 7/7 4/4 2/2 

3 นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ 7/7 4/4 - 

4 นายสมชาย  จองศิริเลศิ 7/7 4/4 2/2 

5 นายสรรพชัญ์  รัตคาม 7/7 - - 

6 นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ 7/7 - - 

7 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 6/7 - 2/2 

8 นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม 7/7 - - 

9 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 7/7 - - 

10 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 7/7 - - 

11 นายธวชัชยั  ลปิิธร 1/7 - - 
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คา่ตอบแทนกรรมการปี 2561 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จ 
ค่าตอบ 

แทนรายเดอืน 
รวมค่าตอบแทน 

1 นายนที  บญุพราหมณ์1 33,000.00 34,207.53 - 67,207.53 
2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 156,200.00 161,915.62 - 318,115.62 
3 นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ 121,000.00 125,427.59 - 246,427.59 
4 นายสมชาย  จองศิริเลศิ 143,000.00 148,232.61 - 291,232.61 
5 นายสรรพชัญ์  รัตคาม 104,500.00 108,323.83 - 212,823.83 
6 นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56 
7 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช2 88,000.00 91,220.07 100,000.00 279,220.07 
8 นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56 
9 นางมณีรัสมิ์  รัตคาม 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56 
10 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 77,000.00 79,817.56 - 156,817.56 
11 นายธวชัชยั  ลปิิธร2 11,000.00 11,402.51 20,000.00 42,402.51 

รวม 964,7000.00 1,000,000.00 120,000.00 2,084,700.00 
หมายเหต ุ: 1นายนที  บญุพราหมณ์ หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน  2561   

2 นางสาวรัชนีวรรณ  รวรัิช ได้ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 โดยมีนายธวชัชยั  ลปิิธร เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน เม่ือวนัท่ี 10    
พฤศจิกายน  2561 

 
สรุปเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2560 และ ปี 2561 

 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 

ค่าตอบแทน จ านวน (ราย) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวน (ราย) จ านวนเงนิ (บาท) 

คา่เบีย้ประชมุ 11 964,700.00 10 922,900.00 
คา่บ าเหน็จ 11 1,000,000.00 10 1,200,010.00 
คา่ตอบแทนรายเดือน 2 120,000.00 1 90,000.00 

รวม  2,084,700.00  2,212,910.00 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ผู้บริหารระดบัผู้จดัการฝ่าย และต าแหน่งที่สงูกว่ารวม 8 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนสั

จากบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เป็นเงินทัง้สิน้  21,917,882.34 บาท 
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 (2) ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทฯได้จดัตัง้ให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังาน  โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทนุดงันี ้

อายุงาน อัตราเงนิสะสม (ร้อยละ) 

ตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 5 ปี 3.00 

ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 10 ปี 6.00 

ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 9.00 

 
บุคลากร 
 จ านวนบคุลากร ณ วนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มี
พนกังานทัง้สิน้จ านวน 444 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 จ านวนบุคลากร 

หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 

1. ฝ่ายบริหาร 8 8 

2. ฝ่ายปฏิบตัิการ 343 417 

3. ฝ่ายสนบัสนนุ 93 73 

รวม 444 498 

 
 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
 พนกังานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนสัประจ าปี ค่าลว่งเวลา ผลตอบแทน เบีย้ขยนั และสวสัดิการอื่นในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน ส าหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส าคัญ ได้แก่ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนเงินกู้ ยืมเพื่อพนักงาน 
ประกนัสงัคม ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพกลุม่ ตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือต่างๆ ชุดยนูิฟอร์ม รถรับสง่พนกังาน 
เงินสนบัสนนุทนุการศกึษาบตุรพนกังาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ ทัง้
การฝึกอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบตัิตามหลกัการและข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบั
ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทฯจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นีก้ารก าหนดบทบญัญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบตัิได้จริง  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
นโยบายที่ครอบคลมุถึงสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  การควบคมุและบริหารความเสี่ยง  ตลอดจน
จริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อให้การบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ซึ่ง
ครอบคลมุหลกัการ 6 หมวด ดงันี ้

 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมก่ระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น 
การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัทฯ การได้รับขา่วสารข้อมลูบริษัทฯ อยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการในเร่ืองต่างๆที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นใน
การใช้สทิธิเร่ืองตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นควรได้รับ ดงันี ้

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการติดตามดแูล และรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีที่ผา่นมา  

 บริษัทฯ จดัเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมลูครบถ้วนส าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้
ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าผา่นระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ  

 บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมรายละเอียดข้อมลูประกอบวาระการประชุมครบถ้วน 
สง่แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั และเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อม
รายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ประกาศลง
โฆษณาหนงัสอืพิมพ์ตอ่เนื่องเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั เพื่อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 

 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเลม่ ให้สามารถ
ติดตอ่ขอรับผา่นช่องทางตา่งๆ ทัง้ทางอีเมล์ โทรศพัท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัสง่
ให้ทางไปรษณีย์ในทนัทีที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอพร้อมทัง้จดัเตรียมไว้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
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 บริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั โดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า อีก
ทัง้ยงัให้สทิธิในการแสดงความเห็น และค าถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใดๆ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

 กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ร่วมชีแ้จงและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นในเร่ืองที่
เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงินร่วมตอบข้อซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ 
อีกด้วย 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและตัง้ค าถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในท่ีประชมุ  

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

 บริษัทฯ จะบนัทึกประเด็นข้อซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญั ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้   

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

 บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯในการซือ้และขายหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ 

 บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสทิธิการโอนหุ้น 

 บริษัทฯ ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอยา่งเทา่เทียมกนั 

 บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร 

 บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการตัง้และถอดถอนกรรมการ 

 บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัทฯในรูปแบบเงินปันผล 

 บริษัทฯ ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบอ านาจ ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอื่น เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 
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 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการป้องกนัการน าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหนว่ยงานท่ีทราบข้อมลูไปเปิดเผยต่อ
หนว่ยงานหรือบคุคลอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ในกรณีที่พนกังานหรือผู้บริหารน าข้อมลูไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถกูลงโทษทางวินยั  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี
นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงัที่ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ การก ากับ
ดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีดงักลา่วจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนัน้ๆ ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพร้อมจัดท าข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน 
www.qualitechplc.com เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลส าหรับผู้ ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม โดยจะ
เผยแพร่เป็นการลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่
ที่ส าคญั ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น :  บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทกัษะการบริหารจดัการ  โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต และด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยบริษัทฯ 
ตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคณุคา่
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมีการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมทัง้ในด้านการให้โอกาส และการ
ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วย
ตวัชีว้ดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริง ทัง้นีบ้ริษัทฯยงัดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี
ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่าง
ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องกับพนกังานอย่าง
เคร่งครัด รวมทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้
ร้องเรียนเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดและได้ก าหนดแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือผู้แจ้ง
เบาะแสในการกระท าผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การท างานของพนกังาน 
รวมถึงการแตง่ตัง้ โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความสจุริต และตัง้อยู่
บนพืน้ 

 ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
ลูกค้า :  บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการให้บริการที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม   มุ่งเน้นในการ

แสวงหาแนวทางอย่างไม่หยุดยัง้ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด  พร้อมกับตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วย
ความรวดเร็ว อีกทัง้ได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ มาตรการป้องกันการทุจริต
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คอร์รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิ
ชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบตัิให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ รับทราบ
โดยทัว่กนั 

คู่ ค้าและเจ้าหนี ้:  บริษัทฯ จะไมด่ าเนินการท่ีทจุริตในการค้ากบัคูค้่าและเจ้าหนี ้และมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน 
การดูแลคุณภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท า
ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี  ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง
ผลประโยชน์ใดๆที่ไมส่จุริตในการค้า 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดีและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
รักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการแข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุริตเพื่อท าลาย
คูแ่ข่ง ไม่ละเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่
เหมาะสม  

สังคมส่วนรวม :  บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ เน้นการปลูกฝัง
จิตส านกึความรับผิดชอบและพฒันาคณุภาพชีวติของทกุคนในชมุชนและสงัคมให้ดียิ่งขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง และไมก่ระท าการใดๆที่ขดัหรือผิดกฎหมาย พร้อมทัง้สง่เสริมคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน 
และภายนอก  โดยการท ากิจกรรมร่วมกบัชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

 สิ่งแวดล้อม :    บริษัทฯ จะไมก่ระท าการใดๆที่สง่ผลเสยีตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และสง่เสริม
ให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนกังานทกุคนรวมถึงผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายมี
สว่นร่วมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

 
การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

- เว็บไซต์ :  http://qualitechplc.com 
- E-mail   :  info@qualitechplc.com 
- โทรศพัท์: 0-3869-1408-10 โทรสาร: 0-3869-2028 
- จดหมาย : สง่ถึง 1. คณุกลุนษิฐ์ สารภาพ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                                       2. คณุวิมล แซฟุ่่ ง เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 
                   บมจ.ควอลลเีทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

ส าหรับพนกังาน  สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่ผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ 
 

 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
สว่นได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯได้เผยแพร่
ข้อมลูผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและผา่นทางเว็บไซด์ www.qualitechplc.com 
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 คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่แสดงมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจดุออ่น
เพื่อป้องกนัการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั โดยถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูที่
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานของผู้สอบบญัชี รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บทบาท หน้าที่ และวาระการด ารง
ต าแหนง่ ได้ถกูเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
 ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ได้จดัตัง้หน่วยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ แต่จะมอบหมาย
ให้กรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยต้องไม่มี

ประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ มาจากการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คนโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบญัชี
เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  
ของกรรมการทัง้คณะ แตต้่องไมน้่อยกวา่  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้ นสว่นน้อย  โดยปฏิบตัิ
หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
 

(2)   คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กนั และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการก ากับดแูลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสมาชิกทกุคนมีคุณสมบตัิเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ 
ข้อบงัคบัหรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
อยา่งน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท า
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หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับกรรมการ
ผู้จดัการขึน้ไป   

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็น
คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก ากบัดแูลงานให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลมุตามข้อก าหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการบริหารงานตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

อยา่งไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนกุรรมการอื่นๆขึน้มาปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
แบง่เบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 

(3)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีแนวปฏิบตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะจดัให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
  บริษัทฯ ด าเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน โดยได้ก าหนด

 แนวทางปฏิบตัิไว้ ดงันี ้

 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ 

 พนกังานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทฯอนญุาตให้ใช้งานได้เทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัการ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

 การน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ 
จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

 พนกังานจะต้องไมน่ า หรือมีสว่นร่วม หรือรับรู้ในสิ่งที่ขดัต่อกฎหมายอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
ผู้ อ่ืนท่ีบญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเข้ามาใช้ใน
กิจการของบริษัทฯ  

 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ จดัท าข้อพงึปฏิบตัิที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ปฏิบตัิงานในฝ่าย
ต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลกัในการรักษาความลบัของบริษัทฯ  การปฏิบตัิงานด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทฯ และ
สิง่แวดล้อมภายนอก ซึง่การให้ความส าคญักบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
การควบคมุภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทุนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกั
ลงทนุ 
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นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าพนกังานทุกคนจะต้อง

ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เทา่นัน้การกระท าและการตดัสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตวัของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตวัเป็นการเฉพาะโดยก าหนดนโยบายที่
ครอบคลมุ 2 เร่ือง คือ  

 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ
ทุกรายการรวมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก         
(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ  และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัแล้วหากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน 
“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการ ของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการ ของประกาศดงักล่าวรวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและขจดัปัญหาความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

  สถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  แบง่ออกเป็น  
1. การลงทนุทัว่ไป บริษัทฯ จะไม่ให้บคุลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท

คู่แข่ง หรือผู้ ค้า/ผู้ขายที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักิจการดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. การรับของขวญั  บคุลากรทกุระดบัไม่ควรรับของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกีฬา  ข้อเสนอเพื่อการพกัผ่อน 
ที่พกัรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการสว่นตวั ฯลฯ หากการกระท าดงักลา่วจะน าไปสูก่ารสร้างข้อผกูมดั
ให้กบับริษัทฯ หรือท าให้บริษัทฯสญูเสยีผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใดๆ บุคลากรทกุระดบั
ของบริษัทฯ สามารถขออนมุตัิจากผู้ จดัการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบนัวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหนง่ใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึง่จะช่วยขยายวิสยัทศัน์ 
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นัน้ แต่จะต้องไม่น าช่ือบริษัทฯ  หรือต าแหน่งของตนในบริษัทฯ ไป
พวัพนักบักิจกรรมที่ท าภายนอก เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิให้ท าเช่นนัน้ได้ด้วย 
 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 
บริษัทฯ  จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุวา่บริษัทฯจะมีการด าเนินงานที่

มีประสทิธิผลและเพิ่มความนา่เช่ือถือให้กบังบการเงิน  โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตัง้ให้นางวิมล   แซ่ฟุ่ ง  ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 
เดือน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารความเสี่ยงทัง้ความเสี่ยงจากปัจจยัภายใน
และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของกระบวนการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายใน ซึ่งอ้างอิงข้อมลูจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

 
(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีก าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็น โดยจะส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่
จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัทฯ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

(5)   ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคณุภาพตามที่ต้องการได้
คา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงได้กบักลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัและเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  โดย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

ส่วนค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับกรรมการผู้ จัดการขึน้ไปนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัอ านาจหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนดและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะ
ยาวสอดคล้องกบัผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะราย 

 
(6)   การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ 
เข้ารับการฝึกอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ตอ่เนื่อง ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

 ทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ เลขานกุารบริษัทฯ จะจดัให้มีเอกสารข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ 
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ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

ล าดบั กิจกรรม/หลกัสตูร 
วนัท่ีเข้าร่วม
อบรม  

หนว่ยงานฝึกอบรม รายช่ือผู้ เข้าร่วมอบรม 

1 
เทคนิคการสร้างผลงานท่ีโดเดน่ด้วย Excel 
ระดบัสงู 

29 ม.ค. 61 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย 
นายสรรพชัญ์  รัตคาม 

2 
เวียดนาม-จดุมุง่หมายตอ่ไปของการลงทนุใน
อาเซยีน “จงัหวดับึง่ห์เยือง” ฮบัการผลติติดกบันคร
โฮจิมินห์ มุง่สู ่Smart City ท าเลลงทนุท่ีลงตวั 

21 มี.ค. 61 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 

3 
สมัมนาบทบาทภารกิจกรมโรงงานอตุสาหกรรม สู่
อตุสาหกรรม 4.0 

23 มี.ค. 61 กรมโรงงานอตุสาหกรรม นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ 

4 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบ
ระบบการขนสง่ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวทางทอ่  

03 เม.ย. 61 กรมธุรกิจพลงังาน นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ 

5 
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนยีมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

26 เม.ย. 61 สภาวิศวกร นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ 

 
 
หมวดที่ 6  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่ 
 บริษัท ด าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมัน่คุณภาพที่ดีของบริการ

เป็นส าคญั และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการด าเนินธุรกิจที่ว่า 
“ถกูต้อง ปลอดภยั บริการฉับไว ใส่ใจลกูค้า รักษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนกัถึงความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  ด้วยเหตนุีค้ณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมุ่งหมายให้ทกุคนในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ภายใต้นโยบายเดียวกนั  โดยบริษัทได้รับการ
รับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 นโยบายการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่นี ้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ รวมไปถึงบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นประจ า
ทกุปี ทัง้นีไ้ด้ท าประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัพนกังานทกุทา่นได้รับทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทจุริต
คอร์รัปชั่นไว้ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หวัข้อ นกัลงทุนสมัพนัธ์ >นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 
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การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และก าหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัท
สามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุ้นของผู้บริหารทกุราย  

3.  บริษัทฯ จะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่ เป็น
สาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น ทัง้นีห้ากพบวา่มีการใช้ข้อมลูภายใน หรือมีความประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท า
ให้บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้ นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย  โดยผู้ กระท าการเป็นบุคลากรระดับคณะ
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท า
ผิดเป็นผู้บริหารระดบัรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนัน้ๆ 
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)  
 บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานอยา่งมีคณุธรรม ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบทางสงัคมทัง้ภายในและภายนอก โดยก าหนด
เป็นหนึ่งในกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน ครอบคลมุเร่ืองการดแูลและพฒันาบุคลากร การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมแก่ทกุฝ่าย ค านึงถึงความปลอดภยัและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
 บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่การท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านวศิวกรรมความปลอดภยั โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพนัน้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดตาม
กฎหมาย ทัง้นีเ้พื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบความปลอดภยัสาธารณะทัง้ในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่
ต้องปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดงัก าหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถกูต้อง ปลอดภยั 
บริการฉบัไว ใสใ่จลกูค้า รักษาคณุภาพ” 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนกังานได้มีสว่นร่วมในการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งต่อเนื่องเป็น
ประจ าทกุปี และได้มีการระบไุว้เป็นสว่นหนึง่ของวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ดงันี ้
 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อลกูค้า คู่ค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่
ได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพืน้ฐานของการด าเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการด าเนินการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จึงได้จดัท าแนวทางการปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึง่ได้
ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึง่สามารถสรุปใจความส าคญัในเร่ืองนี ้ดงัตอ่ไปนี  ้

 บริษัทฯ ยดึถือหลกันิตธิรรมในการด าเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ที่ต้องรู้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องรวมทัง้กฎหมายทีจ่ะประกาศใช้ในอนาคต 
ซึง่มีผลกระทบตอ่การบริหารงานและการท างานของตน ดงันัน้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้อง
ศกึษาและท าความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลกัในการปฏิบตัิงานของทางราชการ ทัง้ทีม่ีผลใช้
บงัคบัแล้วและทีจ่ะมีผลใช้บงัคบัในอนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯและระเบียบข้อบงัคบัในการท างานของ
บริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด อกีทัง้หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ช่ือเสยีงใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องไมแ่สวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ หรือข้อมลูจ าเพาะ
ของคูแ่ขง่โดยวิธีการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่
จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคูแ่ขง่  ไมว่า่จะได้จากลกูค้าหรือบคุคลอื่น 

 บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบงัคบั ระเบียบ 

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันมิให้ความลบัทางการค้าร่ัวไหลไปยังคู่แข่งทาง
การค้า รวมทัง้เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียม
กัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนบัสนุนที่ถูกต้องตามความจริง
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 

 กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานได้ มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ  จะ
ด าเนินการเสมือนกบับริษัทฯ ได้กระท ากบับคุคลภายนอก ซึง่กรรมการหรือพนกังานผู้นัน้จะต้องไมม่ี
สว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและผู้ ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้ เก่ียวข้องทาง
ธุรกิจกบับริษัทฯ หากการรับนัน้อาจท าให้เข้าใจได้วา่ผู้ รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
เป็นพิเศษกบัผู้ให้ ซึง่อาจท าให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้
อ านาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องช่วยหรือพยายามเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือปกป้อง
เคร่ืองหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น หรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องให้ความเป็นธรรม และไมเ่ลอืกปฏิบตัิในข้อก าหนดการจ้างงาน  
หมายรวมถึง การสรรหาบคุลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสทิธิประโยชน์จากการจ้างงาน การ
ปรับเลื่อนต าแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบงัคบั การสิน้สดุสภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนกังานกลบัเข้ามาท างานใหม ่
ตลอดจนการเข้ามีสว่นร่วมในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการเป็นต้น 

 
(2) การเคารพสทิธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 

  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความส าคญักบัพนกังานทุก
ระดบัไมว่า่จะจบการศกึษาจากสถาบนัใด จะได้รับโอกาสเทา่เทียมกนั ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนกังาน ขึน้อยูก่บัผลงาน
ความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเปิดกว้างในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของพนกังาน โดยมีช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดง
ความคิดเห็นในองค์กร มีการจดัสรรสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการเป็นกิจกรรมหลกัทกุปี เพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีของ
พนกังาน 

การจ้างงาน 
วนัและเวลาท างานของพนกังานบริษัทฯ สามารถแบง่ได้หลกัๆ เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
1. งานในส านกังาน วนัท างานวนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น.  
2. งานปฏิบตัิภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วนัและเวลาท างานขึน้กบัการตกลงกบัลกูค้า 

ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นีเ้นื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลกูค้าก าหนด การปฏิบตัิงาน

จะปฏิบตัิงานทัง้ขณะกระบวนการผลติของลกูค้ายงัท างานและขณะหยดุท างาน (Shutdown) ดงันัน้จึงเป็นการยากที่จะก าหนด 
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วนัและเวลาท างานที่แน่นอน จึงต้องมีพนกังานที่ต้องปฏิบตัิงานตามข้อตกลงกบัลกูค้า โดยบริษัทฯได้จดัสรรค่าตอบแทนตาม
ความเหมาะสมให้กบัพนกังาน 

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความประพฤติ ผา่นระบบการคดัเลอืกทัง้ในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การค านวณ การทดสอบทางด้านภาษา 
การทดสอบปฏิบัติเร่ืองทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสมัภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนกังานทดลองงานมี
ระยะเวลาติดตอ่กนัไมเ่กิน 119 วนั เพื่อบง่ชีว้า่พนกังานผู้นัน้มีผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯก าหนดไว้หรือไม ่
หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพฒันาให้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งงานนัน้ๆ
ตอ่ไปได้หรือไม ่

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทฯ มีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานไว้อย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทาง

ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สดุ โดยก าหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเร่ืองที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีการ
ทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน 
ผลตอบแทนในการท างาน คา่ต าแหนง่ คา่โทรศพัท์ คา่ลว่งเวลา คา่ใบรับรอง เป็นต้น รวมทัง้ยงัจดัสรรสวสัดิการด้านอื่นๆ ได้แก่ 

 กองทนุเงินส ารองเลีย้งชีพ 

 ประกนัชีวิต/สขุภาพ/อบุตัิเหต ุ

  ประกนัสงัคม  

 กองทนุสวสัดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนกังาน 

 เงินช่วยเหลอืพนกังานกรณีสมรส/คลอดบตุร/บคุคลใกล้ชิดเสยีชีวิต 

 ทนุการศกึษาบตุร 

 ชดุฟอร์มพนกังาน  

 รถรับสง่  

 เบีย้ขยนั 

 การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี 

 การตรวจสขุภาพก่อนเร่ิมงาน  

 อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาการท างาน 

 สวสัดิการของเยี่ยมพนกังานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบตุร 
 
โดยบริษัทฯได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม ซึง่ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง เพื่อพิจารณาเร่ืองสวสัดิการของพนกังานโดยเฉพาะ 

 
การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งส าคญัของการขบัเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย

และเป็นแรงผลกัดนัส าคญัที่น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพฒันาพนกังานตัง้แต่แรกเข้า
จนกระทัง่เกษียณอายงุาน ดงันี ้
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 จดัให้มีการปฐมนิเทศพนกังานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับริษัทฯ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบงัคับในการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน การต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ และคา่นิยมองค์กร เป็นต้น 

 จดัให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการเช่ือมขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ตรวจสอบงานเช่ือม 
การปฏิบตัิงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคลื่นความถ่ีสงู (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วย
สนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test) การ
ท างานในสถานที่อบัอากาศ การป้องกนัอนัตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test) 
ความปลอดภยัในการท างานบนที่สงู การทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดบั 2 (ECT Level  II )ฯลฯ 
เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงานได้อย่าง
ถกูต้อง 

 การฝึกอบรมเพื่อสนบัสนนุงานทางด้านการบริหาร เช่น Costing for Bidding , Team Building 
และ Business Plan เป็นต้น 

 จดัให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองทัว่ไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การฝึกดบัเพลิงขัน้ต้น  และ
เทคนิคการขบัขี่รถยนต์อยา่งปลอดภยั เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2561 ได้มีจัดท า 
Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 
2562 

 มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมลว่งหน้าเป็นรายปี ซึง่มีงบประมาณรองรับอยา่งเพียงพอและเหมาะสม
ต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และสง่บุคลากรไปอบรมกับสถาบนั
ฝึกอบรมภายนอกรวม 119 หลกัสตูร  ภายใน  86 หลกัสตูร  ภายนอก  33  หลกัสตูร ครอบคลุม
พนกังานทกุสว่นงาน 

 มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนกังานภายหลังการฝึกอบรม ท าให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการ
พฒันาในเร่ืองที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และก าหนดระยะเวลาการทบทวน
การฝึกอบรมเพื่อตอ่ใบรับรองอยา่งเหมาะสม 

 
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่ความปลอดภยัในชีวิต สขุภาพอนามยัของพนกังาน ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวข้อง 

จึงก าหนดให้มีการใช้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั 
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ เป็นผู้ด าเนินการควบคมุ ติดตามสถานการณ์ความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน รวมถึง
การสง่เสริมให้พนกังานเห็นความส าคญัในเร่ืองของการสร้างความปลอดภยั  การด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั สภาพแวดล้อมในการท างานในปี 2561 ได้แก่ 
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 การจดัท าแผนการป้องกนั หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอนัตรายจากการปฏิบตัิงาน หรือ
การเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่างๆ ในบริษัทฯ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั รวมถึงการตรวจเช็คอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่งๆ  

 เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบงัคบัต่างๆ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบงัคบักระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
รวมถึงการแจ้งข้อมลูกฎหมายที่มีการเปลีย่นแปลงไป ผา่นช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และป้าย
ประกาศบริษัทฯ เพื่อให้พนกังานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนกังานในการส่งเสริมสร้าง
ความปลอดภยัแก่ตนเอง  

 นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นในระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัแก่
พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้ในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสมัพันธ์และการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดปลอดภัยในการท างานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความ
ปลอดภยัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัด้วย เช่น เร่ืองการขบัขี่อย่างปลอดภยั การใช้อปุกรณ์ในการ
ท างานท่ีถกูต้อง เป็นต้น 

 จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัของบริษัทฯ โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความ
ปลอดภยั และติดตามผลเป็นประจ าทกุเดือน 

 จดัท าและได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) 
 

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล  ซึ่ง

ทรัพยากรบคุคลถือเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาผลผลติและสร้างมลูคา่อยา่งยัง่ยืนให้กบัธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนกัและเคารพ
สิทธิมนษุยชนเสมอมา โดยปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีสว่นได้เสียทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั  ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชือ้ชาติ เพศ 
ศาสนา เผ่าพนัธุ์ สญัชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
สงัคม สิง่แวดล้อมกฎหมายและวฒันธรรม 
 

(3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ 
  บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลกั
มาตรฐานสากลและข้อก าหนดตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด มุง่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าเพื่อให้
ได้รับบริการอยา่งมีคณุภาพและปลอดภยั ผา่นระบบการส ารวจ ติดตามความพึงพอใจของลกูค้าพร้อมปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 
(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ สง่เสริมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมในกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสามารถท าได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบตัิงานให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพสงูสดุ โครงการเปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศให้ประหยดัค่า
ไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการ 5 ส จัดให้มีพืน้ที่จัดเก็บส าหรับแยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการท าลาย
อยา่งถกูวิธี เป็นต้น  
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(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม และเอาใจใสใ่นผลกระทบตอ่ชมุชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไป

มีสว่นร่วมในความรับผิดชอบทางสงัคม โดยให้การสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชนและสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ โดย
ในการด าเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุง่เน้นให้พนกังานมีสว่นร่วม โดยแตล่ะโครงการมีการจดัตัง้คณะท างานที่มาจากหลายๆ สว่น
งาน 

ในรอบปี 2561 ที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้สนบัสนนุและร่วมกิจกรรมทางสงัคมดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นกัเรียนนกัศกึษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ น าไปตอ่
ยอดในการประกอบอาชีพตอ่ไป 

 บริษัทฯ ได้จดัสรรบคุลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถา่ยทอดความรู้ให้กบั
คณะอาจารย์ของวิทยาลยัเทคนคิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 บริษัทฯ สนบัสนนุโครงการธนาคารขยะ โดยการแยกประเภทขยะก่อนทิง้ เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน   

 การก าจดัสารเคมีเพื่อสิง่แวดล้อม  

 การจดัท าโครงการประหยดัการใช้น า้และโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  

 บริษัทฯ รณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  ประหยดัพลงังาน  ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

 สนบัสนนุทนุการศกึษาบตุรของพนกังาน 

 สนบัสนนุกิจกรรมวนัเด็กให้กบั ”โครงการได้หมดถ้าสดช่ืน” เพื่อมอบอปุกรณ์กีฬาให้กบัโรงเรียนในชมุชน
หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

 ร่วมสนบัสนนุงานวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลพิธีวดัเขาดินวนาราม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

 ร่วมสนบัสนนุงานลอยกระทง ณ วดัหนองยายบู ่ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

 ร่วมสนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบัศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านส านกักระท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

 ร่วมสนบัสนนุทนุงานถวายผ้ากฐิน ณ วดัหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบรีุ 

 ร่วมกิจกรรมกบัชมุชนบ้านพลง  ต.มาบตาพดุ  จ.ระยอง  เพื่อปรับทศันียภาพให้สวยงาม 
 
 
 (6) การพัฒนาที่ไม่หยุดน่ิงเพื่อความยั่งยนื  

 การยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม นบัเป็นหวัใจหลกัประการหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการท าสาธารณประโยชน์เป็นครัง้คราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์
ร่วมกนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้ลกูค้าและกลุม่พนัธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ และเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนและสงัคมที่ดีอย่างยัง่ยืน  บริษัทฯจะยงัคงให้ความส าคญัในการสง่เสริมนวตักรรมให้เกิดขึน้ทัว่ทัง้องค์กร 
เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานน าเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสง่ผลทัง้ในเชิงมลูคา่และคณุคา่ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  โดยบริษัทฯได้จดัให้มี
การอบรมให้ความรู้ในทกุๆ ด้านอยา่งตอ่เนื่อง 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
1  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ

ควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม ภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มี
ระบบควบคมุภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่าง
เพียงพอแล้ว และมีระบบควบคมุภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 สว่น ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกนัทรัพย์สนิ
อนัเกิดจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนีบ้ริษัท ยงัมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคญัที่ท า ให้กรรมการ ผู้สอบ
บญัชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

ทัง้นีบ้ริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ท าการสอบทานระบบการ
ควบคมุภายในส าหรับปี 2561 ซึง่ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตที่มีสาระส าคญั 

 
2 นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทกุไตรมาส เพื่อการ

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบนั การปฏิบตัิตามนโยบาย 
และระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง และความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และ ให้ข้อสงัเกตตลอดจนและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  ผู้บริหารให้ความส าคญัและด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 2 เดือนหลงัจากได้รับค าแนะน า  
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รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 มีดงันี ้

(1) รายการระหวา่งกนัของ บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
บุคคล/นิติบุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายสเุมธ   
เตชาชยันิรันดร์ 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท นายสเุมธท าสญัญาค า้
ประกนัการเช่าซือ้รถยนต์
ให้กบับริษัทฯ 
ปี 2561:0.00 ล้านบาท 
ปี 2560: 0.82 ล้านบาท 

นายสเุมธท าการค า้ประกนั
ในนามสว่นตวัให้กบับริษัท
ฯ โดยมิได้รับคา่ตอบแทน
แตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา่ รายการค า้
ประกนัดงักลา่วมีความ
สมเหตสุมผลและท าให้
บริษัทฯ ได้ประโยชน์
เนื่องจากผู้ค า้ประกนัมิได้
คิดคา่ตอบแทนในการค า้
ประกนัแตอ่ยา่งใด 

บริษัท คิวแอลที 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

เป็นบริษัทยอ่ยโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการและผู้บริหารถือ
หุ้นร่วมกนั 
 
 

รายการรับ 
คา่จ้างงาน, คา่เชา่อาคาร
และเฟอร์นิเจอร์, คา่จ้าง
บริหารจดัการ, เคร่ืองแบบ
พนกังาน 
 
ปี 2561: 0.30 ล้านบาท 
ปี 2560: 0.98 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
รายการจ่าย 
คา่จ้างงาน , Consumable 

ปี 2561:   2.66 ล้านบาท 
ปี 2560: 10.28 ล้านบาท 

คา่จ้างงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมลูคา่การจ้างงาน
เป็นราคาที่เทียบเทา่การ
จ้างของบริษัทอื่นๆ 
 
คา่เช่าอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์เป็นคา่เชา่ที่มี
ราคาเทียบเทา่กบัราคา
ตลาด 
 
คา่จ้างบริหารจดัการเป็น
คา่จ้างด าเนินงานปกติและ
เป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

การซือ้ Consumable เป็น
ราคาทีเ่ทียบเทา่กบัราคา
ตลาดทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบริษัทฯ 
กบับริษัทยอ่ยทีถื่อหุ้นโดย
บริษัทฯร้อยละ 99.99 
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทาง
การค้าปกติ และเป็น
ประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

12.  รายการระหว่างกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

Qualitech 
Myanmar 
Company Limited 

เป็นบริษัทยอ่ยโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 80.00 และมี
กรรมการและผู้บริหาร
ร่วมกนั 
 

รายการรับ 
คา่จ้างงาน 
ปี 2561: 0.21 ล้านบาท 
ปี 2560: 0.65 ล้านบาท 
 
 
 

คา่จ้างงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมลูคา่การจ้างงาน
เป็นราคาที่เทียบเทา่การ
จ้างของบริษัทอื่นๆ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบริษัทฯ 
กบับริษัทยอ่ยทีถื่อหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ 80.00 
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทาง
การค้าปกติ และเป็น
ประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัท ดเูวลล์
อินเตอร์เทรด จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั รายการจ่าย 
คา่สารรังส ี
ปี 2561: 0.38 ล้านบาท 
ปี 2560:  -      ล้านบาท 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:ข้อมลูรายการ
ระหวา่งกนันีเ้ป็นข้อมลูการ
ท ารายการตัง้แตว่นัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

การซือ้สารรังส ี(Source 
IRIDIUM 192) เป็นรายการ
ที่ต้องซือ้จากตวัแทน
จ าหนา่ยที่มใีบอนญุาตและ
โอนความรับผิดชอบตอ่
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทกุ
ครัง้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
รายการดงักลา่วเป็นไป
ตามแนวทางการค้าปกติ 
และเป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
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(2)รายการระหวา่งกนัของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะและมูลค่าของ

รายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวญาณกร 
รัตคาม 

บตุรของนายสรรพชัญ์ 
รัตคาม กรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ซึง่
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ร้อยละ 
99.99 

รายการจ่าย 
คา่เช่าอาคารส านกังาน 
ปี 2561: 0.19 ล้านบาท 
ปี 2560: 0.28 ล้านบาท 
 

คา่เช่าอาคารส านกังานเป็น
การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบตัิงาน อตัราคา่เชา่ใช้
ราคาประเมินจากผู้ประเมิน
อิสระท่ีได้รับการรับรองจาก 
กลต. ระยะเวลาในการเช่า 
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 พ.ย.2559 
ถึงวนัท่ี 30 ก.ย.2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ รายการ
ดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยอตัราคา่เช่ามีความ
สมเหตสุมผล 

 

12.1  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการน าเสนอเร่ืองให้กับคณะ 

กรรมการบริษัทเพื่อท าการพิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่วให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อกิจการ และเพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่  หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยีในการท ารายการระหว่างกนั จะไม่มีสิทธ์ิเข้ามามีสว่นร่วมในการ
อนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 
 ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซือ้สนิค้า การจ าหนา่ยสนิค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการ
ดงักล่าวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเง่ือนไขและความจ าเป็นที่
กระทบตอ่การประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจดัสง่ คณุสมบตัิเฉพาะของสนิค้าเป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท
เป็นส าคญั 
12.2  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย  หากมีรายการใดที่
เกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัท
อาจให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นีก้ลุม่บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส่วนที� 	 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 �	.� สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  งบการเงินสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 	� ธนัวาคม � !�, � !# และ �  ' ตรวจสอบโดย นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ซึ�งได้แสดงความเห็นว่างบ
การเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  

�	.!  ตารางสรุปงบการเงนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
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บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิ /นสุด ณ 	� ธันวาคม !259 ถงึ !271 
หนว่ย : พนับาท 

 

 
 
 
 

  รายได้รวม 377,580.34 100.00  388,609.21 100.00  449,070.14 100.00 
รายได้จากการให้บริการ 365,309.16 96.75  385,213.33 99.13  445,775.30 99.27 

ต้นทนุการให้บริการ 297,717.93 76.85  298,653.65 76.85  323,807.47 72.11 
  กาํไรขั /นต้น 67,591.23 18.50* 86,559.68 22.47* 121,967.83 27.36* 

รายได้อื�น 
      

 
รายได้จากการขายสว่นงาน 9,459.27 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
อื�นๆ 2,811.92 0.74 3,395.88 0.00 3,294.84 0.73 

  กําไรก่อนคา่ใช้จา่ย 79,862.41 21.15 89,955.56 23.15  125,262.67 27.89 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 42,342.25 11.21 40,817.08 10.50  43,383.86 9.66 

คา่ตอบแทนกรรมการ 2,095.70 0.56 2,298.10 0.59  2,648.30 0.59 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 21,917.88 5.80 24,123.15 6.21  28,602.03 6.37 
  รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 66,355.84 17.57 67,238.33 17.30  74,634.19 16.62 

  
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

13,506.58 3.58 22,717.23 5.85  50,628.48 11.27 

ต้นทนุทางการเงิน 499.86 0.13 611.80 0.16  662.69 0.15 
  กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 13,006.71 3.44 22,105.43 5.69  49,965.79 11.13 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  2,342.00 0.62 2,215.31 0.57 4,924.33 1.10 
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 10,664.71 2.82 19,890.12 5.12  45,041.46 10.03 

กําไร(ขาดทนุ)สาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลกิ  (1,197.51) (0.32) 6,199.08 1.60  916.76 0.2 
  กาํไรสาํหรับปี 9,467.20 2.51 26,089.18 6.71  44,124.71 9.83 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น  
      

- กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

3,476.65 0.92 (2,733.79) (0.70)  943.66 0.21 

- ภาษีเงินได้ของายการที�จะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่ว้ใน
กําไรหรือขาดทนุภายหลงั 

(500.90) (0.13) 410.64 0.11 0.00 0.00 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 12,442.95 3.30  23,766.03 6.12  45,068.37 10.04 

 
 

 

ผลการดาํเนินงาน จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

���� 
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บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
สาํหรับปีสิ /นสุด ณ 	� ธันวาคม !259 ถงึ !271 

                   หนว่ย : พนับาท พนับา
 
 
 

 
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท) 0.10   0.27   0.46   

มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 4.45   4.56   4.50   

มลูคา่ที�ตราไว้ (บาท) 1.00   1.00   1.00   

 
หมายเหต:ุ * อตัราร้อยละของกําไรขั �นต้น คํานวณจากมลูคา่กําไรขั �นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

���� 

ผลการดาํเนินงาน จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
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บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ 	� ธันวาคม !259 ถงึ !271 
หนว่ย : พนับาท 

 

 
 

 

 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน           
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 50,994.00  10.51  47,089.20  9.31  42,989.81  8.53  

เงินลงทนุชั�วคราว 101,640.59  20.95  117,867.70  23.30  47,241.57  9.37  

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 66,777.54  13.76  82,159.91  16.24  98,465.43  19.54  

มลูคา่งานบริการที�ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บเงิน 60,152.48  12.40  43,460.35  8.59  61,744.05  12.25  

สนิค้าคงเหลอื 4,571.52  0.94  6,622.84  1.31  6,290.96  1.25  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 284,136.13  58.56  297,200.00  58.75  256,731.82  50.95  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
 เงินฝากธนาคารตดิภาระคํ �าประกนั 4,468.40  0.92  3,500.00  0.69  30,313.82  6.02  

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 182,614.52  37.63  194,648.74  38.49  208,048.32  41.29  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2,186.40  0.45  2,138.87  0.42  2,163.64  0.43  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,291.65  0.27  1,642.20  0.32  0.00  0.00  

ภาษีเงินได้รอการขอคืน 9,623.96  1.98  6,298.45  1.25  6,150.65  1.22  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 915.84  0.19  404.14  0.08  523.65  0.10  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 201,100.78  41.44  208,632.40  41.25  247,200.08  49.05  

รวมสินทรัพย์ 485,236.91  100.00  505,832.40  100.00  503,931.90  100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ผลการดาํเนินงาน จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

���� 
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บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ(ต่อ) 

ณ 	� ธันวาคม !259 ถงึ !271 
หนว่ย : พนับาท 

 

 
 
 

 

หนี /สนิ             

หนี /สนิหมุนเวียน             
เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 28,533.65  5.88  34,882.94  6.90  41,406.61  8.22  
สว่นของหนี �สนิระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1,903.04  0.39  2,384.37  0.47  3,111.85  0.62  
เงินกู้ยืมระยะสั �น 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.00  0.00  441.37  0.09  984.84  0.20  

รวมหนี /สินหมุนเวียน 30,436.69  6.27  37,708.68  7.45  45,503.30  9.03  

หนี /สนิไม่หมุนเวียน             
หนี �สนิตามสญัญาเชา่การเงิน 2,012.03  0.41  2,181.13  0.43  3,623.09  0.72  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,288.93  2.94  16,027.13  3.17  10,833.24  2.15  

รวมหนี /สินไม่หมุนเวียน 16,300.97  3.36  18,208.26  3.60  14,456.33  2.87  

รวมหนี /สิน 46,737.66  9.63  55,916.94  11.05  59,959.63  11.90  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             
ทนุจดทะเบียน 98,568.49  20.31  103,468.49  20.46  98,568.49  19.56  
ทนุที�ออกและชําระแล้ว 98,568.49  20.31  98,568.49  19.49  98,568.49  19.56  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 75,175.54  15.49  75,175.54  14.86  75,175.54  14.92  
สาํรองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10,680.19  2.20  5,273.40  1.04  4,065.19  0.81  
สาํรองตามกฎหมาย 10,346.85  2.13  10,346.85  2.05  10,000.00  1.98  
กําไรสะสม             
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 242,574.91  49.99  262,113.05  51.82  256,158.70  50.83  
องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,027.44  0.21  (1,948.16) (0.39) 0.00  0.00  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 438,373.41  90.34  449,529.17  88.87  443,967.92  88.10  
สว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ 125.85  0.03  386.29  0.08  4.35  0.00  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 438,499.25  90.37  449,915.46  88.95  443,972.27  88.10  

รวมหนี /สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 485,236.91  100.00  505,832.40  100.00  503,931.90  100.00  

 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

��� 

31 ธันวาคม 

���� 
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บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ /นสุด ณ 	� ธันวาคม !22G ถงึ !27� 
หนว่ย : พนับาท 

 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
กําไรก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานตอ่เนื�อง 13,006,714.74  22,105,418.73  49,965,794.79  
บวก (หกั) กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (1,197,513.12) 7,747,669.13  (916,755.12) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 11,809,201.62  29,853,087.86  49,049,039.67  

 
รายการปรับปรุง       

  
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (913,294.74) (480,360.65) (184,345.45) 

  
(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ �น 0.00  691.10  (4,367.08) 

  
หนี �สงสยัจะสญู 1,082,320.23  847,335.24  2,877,723.99  

  
มลูคา่งานบริการที�ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บเงิน(เพิ�มขึ �น)ลดลง (17,265,852.43) 17,920,497.92  6,234,406.26  

  
คา่เสื�อมราคา 27,279,030.81  30,835,034.94  30,882,558.42  

  
(กําไร)จากการขายสว่นงาน (9,459,265.90) 0.00  0.00  

  
(กําไร) ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร 304,443.22  (811,823.86) 130,658.67  

  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 0.00  88,289.12  0.00  

  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์กลบัรายการ (33,559.55) 0.00  (10,067.35) 

  
คา่ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื�น 354,658.87  334,553.91  299,411.47  

  
ภาษีถกูหกั ณ ที�จ่ายตดัจําหนา่ย 0.00  0.00  322,671.53  

  
ประมาณการหนี �สนิผลประโยชน์พนกังาน 1,543,389.64  3,242,398.27  1,182,105.75  

  
คา่ใช้จา่ยจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 5,406,780.73  0.00  0.00  

  
คา่ใช้จา่ยดอกเบี �ยจา่ย 505,723.13  651,805.66  662,690.06  

 
20,613,575.63  82,481,509.51  91,442,485.94  

  
การเปลี�ยนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง       

  
ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �หมนุเวียนอื�น 15,144,082.98  15,820,684.02  3,717,295.59  

  
สนิค้าคงเหลอื 2,051,322.46  (331,875.21) 5,816,190.64  

  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื�น (402,191.46) (309,790.00) 0.00  

  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น (511,202.37) 31,219.99  (92,473.11) 

  
การเปลี�ยนแปลงในสว่นประกอบของหนี �สนิดําเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)       

  
เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �หมนุเวยีนอื�น (7,240,200.25) (3,188,266.92) (21,940,319.14) 

 
 
 

�  ' รายการ � !� � !# 
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บริษัท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
สาํหรับปีสิ /นสุด ณ 	� ธันวาคม !22G ถงึ !27� 

                                                                                                                                                                                             หนว่ย: บาท 
 

 

 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 29,655,386.99  94,503,481.39  78,943,179.92  

 
เงินสดจา่ยผลประโยชน์พนกังาน (2,158,140.05) 0.00  (5,122,000.00) 

 
เงินสดจา่ยดอกเบี �ย (173,460.72) (225,886.66) (312,496.81) 

 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (6,259,228.85) (8,457,914.16) (9,667,201.75) 

  เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 0.00  2,771,176.18  6,270,514.24  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 21,064,557.37  88,590,856.75  70,111,995.60  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

  
เงินลงทนุชั�วคราว (เพิ�มขึ �น) ลดลง 17,140,402.55  (70,145,767.55) 65,861,518.22  

  
เงินฝากธนาคารตดิภาระคํ �าประกนั (เพิ�มขึ �น) ลดลง (968,400.00) 26,813,819.01  356,105.48  

  
เงินสดรับจากการขายสว่นงาน 13,066,000.00  0.00  0.00  

  
เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร (1,509,078.62) 1,271,861.68  10,300.00  

  
เงินสดจา่ยซื �อสนิทรัพย์ถาวร (13,044,800.59) (20,292,907.20) (67,318,004.31) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 14,684,123.34  (62,352,994.06) (1,090,080.61) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

  
หนี �สนิตามสญัญาเชา่การเงินลดลง (2,577,929.00) (3,107,432.34) (4,371,809.29) 

  
เงินสดจา่ยปันผล (29,570,545.50) (19,714,897.00) (49,284,242.50) 

  
เงินสดรับจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุ้นสามญั 0.00  0.00  0.00  

  
เงินสดรับจากสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ 304,600.00  683,849.99  0.00  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (31,843,874.50) (22,138,479.35) (53,656,051.79) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ /น (ลดลง) สุทธิ 3,904,806.21  4,099,383.34  15,365,863.20  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 47,089,196.95  42,989,813.61  27,623,950.41  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 50,994,003.16  47,089,196.95  42,989,813.61  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ � !� � !# �  ' 
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14.1  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
�.  ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 
 ตลอดปี � !� ที�ผ่านมาตลาดงานการทดสอบโดยไม่ทําลาย การตรวจสอบและรับรอง และการทดสอบ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุยังอยู่ในสภาวะหดตัว ทําให้ผลประกอบการของบริษัทควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)ลดลง
คอ่นข้างมากทั �งนี �มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยสรุปดงันี � 
 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาวะราคานํ �ามนัที�ยงัคงลดลงตํ�าอย่างต่อเนื�อง ทําให้ตลาดงานในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างชิ �นงานอุปกรณ์ (Module) เพื�อการส่งออกและงานการก่อสร้างของลกูค้าในกลุ่ม Steel Fabrication หดตวั 
ประกอบกบัการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการทดสอบโดยไมทํ่าลาย การตรวจสอบและรับรองที�รุนแรงมาก่อนนี � 3-4 ปี ทําให้
ราคาคา่บริการลดลงนอกจากนี �ราคาสง่ออกมนัสาํปะหลงัของไทยสงูขึ �นมาก กําลงัการสั�งซื �อจากต่างประเทศลดลง ผู้ซื �อ
สว่นใหญ่เปลี�ยนไปใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรอื�นทดแทนการสง่ออกจึงชะลอตวัอย่างรุนแรง ซึ�งมีผลต่อตลาดงานการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรกลุม่มนัสําปะหลงัสง่ออกของอบริษัทคิวแอลทีอินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยลดลง
อยา่งมาก 
 สว่นสาเหตหุลกัที�เป็นปัจจยัภายในที�ทําให้ผลประกอบการลดลง คือ การที�บริษัทฯ ได้ยกเลิกโครงการการออก
และเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื /อหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื�อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั/งที�  2 (Employee Stock Option Program: ESOP-W2) ก่อนกําหนด ทําให้บริษัทฯ 
ต้องรับรู้คา่ใช้จ่ายทางบญัชีของจํานวนที�เหลอือยูต่ลอดโครงการในไตรมาส 	 ที�ผา่นมา 
 เพื�อเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายที�สงูเกินรายรับซึ�งมีมาตั �งแตไ่ตรมาส1 เป็นต้นมานั �น บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการขาย
สว่นงานตรวจสอบสนิค้าเกษตรของบริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ในไตรมาสที� 3 ในราคาที�มีกําไร 
 สําหรับในปี � !� นี �บริษัทฯ มีเป้าหมายที�จะขยายทีมงาน จดัซื �อเครื�องมือและอปุกรณ์ในงานบริการลกูค้าทุก
สว่น เพื�อรองรับงานในอตุสาหกรรมการก่อสร้างปิโตรเคมีและโรงกลั�นนํ �ามนัในประเทศที�เริ�มมีมากขึ �น โดยคาดว่าจะเห็น
ภาพชดัเจนในไตรมาส 	 นี � นอกจากนี � บริษัทฯ จะมุง่ขยายตลาดงานการทดสอบโดยไมทํ่าลายและงานการตรวจสอบและ
รับรองไปยงัอุตสาหกรรมอื�น และจะดําเนินการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในย่านอาเซียน (Asian) ซึ�ง
ปัจจุบนับริษัทฯ มีเครือข่ายพนัธมิตรในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน เพื�อสร้างความหลากหลายของงานบริการ
และขยายฐานลกูค้าไปสูป่ระเทศอื�น และบริษัทฯ จะมุง่เน้นขยายธรุกิจและพฒันาให้มีสนิค้าและบริการใหม่ๆ  เพิ�มขึ �น โดย
ขยายฐานธุรกิจเพื�อสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมอื�นๆ นอกเหนือจากกลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสํารวจขุดเจาะนํ �ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ 

กลยุทธ์หลกัในการให้บริการที�บริษัทควอลลีเทคและบริษัทย่อยได้ดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื�องคือเน้น
การให้บริการที�แตกตา่งจากคู่แข่ง (Differentiation) โดยต้องให้บริการและผลงานที�มี ความถกูต้อง ปลอดภยั บริการฉบั
ไว ใสใ่จลกูค้า รักษาคณุภาพ (Reliability, Safety, Agility, Customer Focus and Quality) และดําเนินงานภายใต้หลกั
จรรยาบรรณ  โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต   อีกทั �งยงั
มุ่งเน้นการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื�อง จนได้รับใบรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการทดสอบโดยไม่ทําลายตามมาตรฐาน 
ISO/IEC �u#�  รวมถึงรักษาระบบและมาตรฐานการจดัการภายในตามมาตรฐาน ISO '##�:�##v และบริษัทฯ ยงัได้
รับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) โดยได้รับการรับรองในปี 2560  

�a. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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สว่นการดําเนินงานด้านบุคลากรที�ถือเป็นทรัพยากรหลกัและตวัแปรสําคญัในการให้บริการ บริษัทได้พฒันา
ระบบการสรรหาที�กว้างขวางและตรงเป้ามากขึ �นโดยร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาหลายแหง่ในการสอนและฝึกปฏิบตัิงาน
การทดสอบโดยไม่ทําลาย (NDT) เพื�อให้ผู้ ที�จบการศึกษาที�มีความรู้ในด้านการทดสอบมีปริมาณมากขึ �น มีความรักใน
วิชาชีพ อีกทั �งมีความรู้และสามารถปฏิบตัิงานได้ทนัที สว่นด้านการรักษาและพฒันาพนกังาน บริษัทฯ ได้จดัทําโครงสร้าง
เงินเดือนให้สามารถแขง่ขนัได้กบัตลาดแรงงานในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทั �งมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มี
ทกัษะงานที�หลากหลาย โดยได้ดําเนินโครงการหมนุเวียนการทํางานข้ามสายงาน (Job Rotation) เพื�อสร้างทกัษะการ
ทํางานที�หลากหลายและลดอตัราการรับพนกังานเพิ�ม ประกอบกับการจัดทําโครงการแรงงานสมัพนัธ์เพื�อรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี �บริษัทได้พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่าง
ตอ่เนื�องทั �งในสว่นของความรู้ด้านงานบริการ , ทกัษะด้านบริหารจดัการ และด้านจริยธรรมผา่นหลกัสตูรการตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชนั  มีการจดัทําเส้นทางการทํางาน (Career Path) และโครงการพฒันาศกัยภาพรายบคุคล (IDP) อีกทั �งสง่เสริม
ให้มีการจดักิจกรรมเพื�อสงัคมอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสร้างจิตสาํนกึในการตอบแทนสงัคมให้แก่พนกังานและผู้บริหาร  

สว่นการพฒันาระบบงานบริหารจดัการภายใน บริษัทฯ ได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี งานบคุคล 
งานบริหารคลงัสินค้า มาใช้งานเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบตัิงานให้กบักระบวนการทํางาน  สร้าง
ระบบงานและกระบวนการทํางานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื�อมโยงกันได้ครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลด
ปริมาณการใช้กระดาษอย่างฟุ่ มเฟือย ซึ�งปัจจุบนัสามารถช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานได้มากขึ �น และได้นําระบบ
ติดตามยานพาหนะ (GPS) มาใช้ควบคมุการใช้รถยนต์อยา่งใกล้ชิด เพื�อลดความสญูเสยี ป้องกนัการทจุริต ฯลฯ 
 การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการทดสอบโดยไม่ทําลาย (NDT) และตรวจสอบและรับรอง (Inspection & 
Certification) เพื�อความปลอดภยัมีความรุนแรงเพิ�มมากขึ �น ทั �งจากบริษัทที�ให้บริการที�มีจํานวนเพิ�มมากขึ �นโดยมาจาก
การที�บคุลากรในสายวิชาชีพนี �เห็นโอกาสในการทําธุรกิจด้วยตวัเอง และมีบริษัทที�ให้บริการจากตา่งประเทศเข้ามาแขง่ขนั
เพิ�มเติม และที�สาํคญัคือ ผู้ผลติหรือโรงงานประกอบชิ �นสว่นเหล็ก (Steel Fabrication) ตั �งบริษัทลกูเพื�อให้บริการทดสอบ
โดยไมทํ่าลายให้กบับริษัทในเครือ ประกอบกบัภาวะราคานํ �ามนัหดตวั มีผลทําให้มีการแขง่ขนัด้านราคาสงูขึ �น ทําให้ลกูค้า
หลายรายขอปรับลดราคาค่าบริการลง แต่บริษัทยงัคงมั�นใจว่างานบริการด้านนี �ไม่ใช่เรื�องราคาที�เป็นปัจจยัสําคญัเพียง
อยา่งเดียวในการตดัสนิใจเลอืกใช้งานเพื�อความปลอดภยั อีกทั �งบริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์การให้บริการใหม่ โดยเน้นลกูค้า
ในกลุ่มปิโตรเคมีเพิ�มขึ �นซึ�งมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื�อง และเพิ�มงานบริการประเภทใหม่ๆ เพื�อสร้างความ
หลากหลายในงานบริการของ บริษัทฯ 
 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
 ปี 2561 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลเีทค จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวมจํานวน 377.58 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 11.03 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.25  เนื�องมาจากสภาวะราคานํ �ามนัที�ยงัคงลดลงอยา่ง
ตอ่เนื�อง ทําให้ตลาดงานในอตุสาหกรรมการก่อสร้างชิ �นงานอปุกรณ์ (Module) เพื�อการสง่ออกและงานการก่อสร้างของ
ลกูค้าในกลุม่ Steel Fabrication หดตวั ประกอบกบัการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมการทดสอบโดยไมทํ่าลาย และการ
ตรวจสอบและรับรองมคีวามรุนแรง ทําให้ราคาคา่บริการลดลง นอกจากนี � บริษัทยอ่ยยงัได้รับผลกระทบจากราคาสง่ออก
มนัสาํปะหลงัของไทยที�มีราคาสงูขึ �น ทําให้กําลงัการสั�งซื �อจากตา่งประเทศลดลง โดยผู้ซื �อสว่นใหญ่เปลี�ยนไปใช้ผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรชนิดอื�นทดแทน การสง่ออกจงึชะลอตวัอยา่งรุนแรง ซึ�งสง่ผลให้งานตรวจสอบสนิค้าเกษตรกลุม่              
มนัสาํปะหลงัสง่ออกของบริษัทยอ่ยลดลง อีกทั �งในปี � !� นี � บริษัทฯ ได้ยกเลกิโครงการการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื�อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยครั �งที� � 
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(Employee Stock Option Program:ESOP-W2) ก่อนกําหนด ทําให้บริษัทฯ ต้องรับรู้คา่ใช้จ่ายทางบญัชีที�เหลอือยูต่ลอด
ทั �งโครงการทนัทีในไตรมาสที� 	  สง่ผลให้กําไรในสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่มจํีานวน 10.03 ล้านบาท ลดลงจํานวน 16.36 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.98 เมื�อเทียบกบัปี 2560 

 
รายได้ 

  
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
% 

โครงสร้างรายได้ 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี�ยนแปลง 

การทดสอบโดยไมทํ่าลาย 
 

151.38  40.09% 
 

141.83 
 

36.50% 
 

6.73% 

การตรวจสอบและรับรอง  
 

198.16  52.48% 
 

238.76 
 

61.44% 
 

-17.00% 
การทดสอบเชิงกล 
รายได้อื�นๆ 

 

15.77 
12.27  

4.18% 
3.25% 

 

4.62 
3.40 

 

1.19% 
0.87% 

 

241.34% 
260.88% 

รวมรายได้   377.58  100.00%   388.61   100.00%   -8.25% 

 
 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 	uu. v ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 11.03 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 
8.25 เมื�อเทียบกบัปี 2560 ที�มีรายได้รวม 388.61  ล้านบาท เป็นผลมาจากการที�บริษัทฯ มีรายได้จากทกุสว่นงานลดลง 
 
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้บริการจํานวน 297.72 ล้านบาท ลดลงจํานวน 0.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 
เมื�อเทียบกบัปี 2560 สําหรับต้นทนุที�เพิ�มขึ �นในปี � !�มาจากการจ้างงานผู้ เชี�ยวชาญในการให้บริการบางประเภทเพื�อ
ให้บริการกบัลกูค้าและการรับรู้ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการยกเลกิโครงการ การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะ
ซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื�อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั �งที� � (Employee 
Stock Option Program:ESOP-W2) ก่อนกําหนด สดัสว่นต้นทุนในการให้บริการปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 81.50 ของ
รายได้จากการให้บริการ ทําให้บริษัทฯ มีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 18.50 ลดลงจากปี 2560 ที�มีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 
22.47 
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 มีจํานวน 66.35 ล้านบาท ลดลงจํานวน 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 
เมื�อเทียบกบัปี 2560 

 
กาํไรสุทธิ    
 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน  10.03 ล้านบาท ลดลงจํานวน 16.36 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 61.98  เมื�อเทียบกบัปี 2560 การลดลงของกําไรสทุธิเนื�องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลดลง และ
จากภาวะตลาดที�มีการแข่งขนัด้านราคารุนแรงทําให้ราคางานที�ได้รับก็ไม่ได้มีกําไรมากนกั  อีกทั �งมีการบนัทึกค่าใช้จ่าย
พิเศษเข้าไปในปี � !� จากการยกเลิกโครงการการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
เพื�อเสนอขายแก่ ผู้ บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั �งที� � (Employee Stock Option 
Program:ESOP-W2) ก่อนกําหนด  จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรลดลง 
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อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

งบการเงนิรวม 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 

อตัรากําไรขั �นต้น 
 

18.50% 
 

22.47% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 

 
3.70% 

 
5.90% 

อตัรากําไรสทุธิ 
 

2.75% 
 

6.85% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   2.26%   5.91% 
 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 18.50 ลดลงจากปีก่อนที�มีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ ��.�u มีอตัรา
กําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 	.u# อตัรากําไรสทุธิร้อยละ �.u และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.26 ซึ�งพบว่า
ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน 

 

ฐานะทางการเงนิ 

  
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
% 

งบการเงนิรวม 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

ล้านบาท 
 

% 
 

เปลี�ยนแปลง 

สนิทรัพย์ 
 

485.24  100.00% 
 

505.83  100.00% 
 

-4.07% 
หนี �สนิ 

 
46.74  9.63% 

 
55.92  11.05% 

 
-16.42% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   438.37  90.34%   449.53  88.87%   -2.48 
 

สินทรัพย์ 
 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 485.24 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 
จํานวน 284.14 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 201.10 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจํานวน �#. '  ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.07 เมื�อเทียบกับ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ที�มีสินทรัพย์รวม  # .v	 ล้านบาท สินทรัพย์ที�
เปลี�ยนแปลงหลกัมาจากเงินลงทนุชั�วคราวและสนิค้าคงเหลอื 

 
ลูกหนี /การค้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีลกูหนี �การค้าจํานวน u�. # ล้านบาท ลดลงจากปี 25!# ��.�� ล้านบาท โดยมีระยะเวลา
การเก็บหนี �เฉลี�ย 86 วนั และในปี 2560 มีระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย 89 วนั บริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชําระแก่
ลกูค้าขั �นตํ�า 30 วนันบัจากวนัที�บริษัทฯ ไปวางบิล  ซึ�งบริษัทฯ จะทําการพิจารณาเทอมการจ่ายชําระจากประวตัิลกูค้า  
ยอดการสั�งซื �อ และประวตัิการชําระเงินในอดีต สําหรับนโยบายการตั �งค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ยอดค้างชําระของลกูหนี �ที�มีอายกุารชําระหนี �เกิน 90 วนั และไมม่ีการเคลื�อนไหว โดยใช้อตัราการตั �งคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู
จากยอดหนี �คงค้าง ดงันี � ค้างชําระ 91-180 วนั  ตั �งคา่เผื�อฯ 10% ค้างชําระ 181-270 วนั  ตั �งคา่เผื�อฯ 30% ค้างชําระ 271-
365 วนั ตั �งคา่เผื�อฯ 50% และค้างชําระเกิน 365 ตั �งคา่เผื�อฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2561 มียอดคา่เผื�อหนี �สงสยัจะ
สญูจากลกูหนี �การค้าเพิ�มขึ �นจํานวน 0.49 ล้านบาท จากปี 2560 
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ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ ในปี 2561 จํานวน 182.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 12.03 ล้านบาท 
เนื�องจากในปี � !� บริษัทฯ ไมม่ีการลงทนุในเครื�องมือ อปุกรณ์ตา่งๆ มากนกัเพราะได้ลงทนุในปี �  ' และปี � !# แล้ว
เป็นสว่นใหญ่ อีกทั �งมีการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิที�เสื�อมสภาพออกไปหลายรายการทําให้มลูค่าที�ดินอาคารและอปุกรณ์ใน
ปี � !� ลดลง  
 
หนี /สนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี �สนิรวมจํานวน 46.74 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที� 	� ธันวาคม ปี 2560 
จํานวน 9.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.42  โดยมีหนี �สินหมนุเวียนลดลงจํานวน u.�u ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
�'.�v เนื�องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี �การค้า จากการสั�งซื �อวสัดสุิ �นเปลืองต่างๆ รวมทั �งมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานลดลงมี
หนี �สินไม่หมนุเวียนลดลงจํานวน �.'� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.47 เนื�องจากบริษัทฯ มีภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานลดลงจากการที�มีการคํานวณผลประโยชน์พนกังานใหมเ่นื�องจากสมมตุิฐานในการคํานวณมีการเปลี�ยนแปลง 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 438.37 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 
วนัสิ �นงวดปี 2560 จํานวน 11.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.48 เนื�องมาจากมีการจ่ายเงินปันผล 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.11 เทา่ ลดลงจากปี 2560 ที�มีอตัราสว่นหนี �สิน
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.12 เทา่ เนื�องจากบริษัทฯ มีภาระหนี �สนิลดลง 

 

กระแสเงนิสด  

กระแสเงนิสด 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

21.06 
 

88.59 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 
 

14.68 
 

(62.35) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
(31.84) 

 
(22.14) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ �น สทุธิ 
 

3.90 
 

4.10 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 

 
50.99 

 
47.09 

 
 สภาพคล่อง 

  
ปี 2561 

 

ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 
 

9.34 
 

7.88 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี �การค้า  (เทา่) 
 

4.27 
 

4.13 

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี �เฉลี�ย (วนั) 
 

86 
 

89 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี �การค้า (เทา่) 
 

9.39 
 

7.83 

ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี�ย  (วนั)   39   47 
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 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2561 เท่ากบั 9.34 เท่า เพิ�มขึ �น 1.46 เท่าจากปี 2560 เนื�องจากบริษัทฯ มี
หนี �สนิหมนุเวียนในสว่นของเจ้าหนี �และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ ลดลง 
 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ยในปี 2561 เท่ากบั 86 วนั ลดลง 	 วนัจากปี 2560 เนื�องจากในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้รับชําระหนี �จากลกูค้าบางรายที�ผิดนดัชําระจากปี2560 จึงทําให้ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ยลดลงสว่นระยะเวลาชําระหนี �
เฉลี�ยในปี 2561 เทา่กบั 39 วนั ลดลง v วนัจากปี 2560เนื�องจากสนิค้าและงานบริการบางรายการในปี 2561 มีเงื�อนไขใน
การชําระทนัทีเมื�อรับสนิค้าหรือเมื�อรับบริการ 
 





 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถอื 

 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ      

1. นายสรรพชัญ์ รัตคาม 
ประธานกรรมการ/กรรมการ/
กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
(11/02/2534) 
 
 

62 17,840,000 18.10% น้องชายนางมณีรัสม์ิ -  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2560 – ปัจจบุนั 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 

2534 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2554 – 2559 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
กรรมการ 

 

Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 

2. นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม 
กรรมการ (11/02/2534) 
 
 

62 10,027,500  10.17% -  -  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

-  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2545 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี/้อสงัหาริมทรัพย์ 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

3. นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ที่
ปรึกษากรรมการผู้จดัการ

58 1,835,055 1.86% - -  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (สาขาเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ/ 

บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถอื 

 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

(01/07/2551) -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 
 

2560 – 2561 
 

2554 – 2559 
 

2554 - 2559 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
 
Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง 
วิศวกรรม 
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 

4. นางมณีรัสม์ิ รัตคาม 
กรรมการ (01/09/2549) 
เลขานกุารบริษัท 
(08/09/2551) 

65 35,910 0.04% พี่สาวนายสรรพชัญ์ - บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2549 – ปัจจบุนั 
2554 – 2559 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

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

5. นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
(30/03/2550) 
 
 

66 -  

 

-  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหการ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 
 

2560 - 2560 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน/

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
บมจ.เจ้าพระยามหานคร/อสงัหาริมทรัพย์ 
 
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลติและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถอื 

 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

2548 – 2559 
 
2546 – 2557 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 

บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลติและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ 
บจ. คามา่ ร่วมทนุ/จ าหน่ายและติดตัง้กระจก
, อลมิูเนียม 

6. นายทินกร สีดาสมบรูณ์ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (30/03/2550) 
 
 

57 -  -  -  - บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- มินิ เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัทิตการภาษีอากร  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP)  
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Role of the Chairman Program 

2561 – ปัจจบุนั 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

 
2553 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

 
 

2545 – ปัจจบุนั 
 

 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จดัการ 

 
 

บมจ.แมคคาเล กรู๊พ /สถาบนัการเงิน 
 
บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็ก 
 
บจ.ดีวีเอ็มวีเอส/ผลิตก๊าซชีวภาพ 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
บจ.ส านกังานพระอาทิตย์การสอบบญัชี/
ส านกังานตรวจสอบบญัช ี
 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถอื 

 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

(RCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม  Advanced  Audit Committee 
Program (AACP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

7. นายสมชาย  จองศิริเลิศ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
(10/04/2556) 
 
 
 

60 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัดี
ทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2540 – ปัจจบุนั 
2537-ปัจจบุนั 

 
2540-2561 

 
2557 – 2560 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

 
กรรมการและผู้ชว่ย
กรรมการผู้อ านวยการ 

กรรมการ 
 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
บจ.ถงัโลหะสงขลา /ผลิตและจ าหน่ายถงั 
บจ.เดอะ เพ็ท/ผลิตแผ่นโพลบีอร์ด, พรีฟอร์ม, 
ขวดน า้ดื่ม, แผ่นพลาสติกลกูฟกู 
บมจ.อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย/ผลิตถงัโลหะ 
 
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมา
ก่อสร้าง 

8.นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดัการ
(05/04/2560) 

48 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2560 – ปัจจบุนั  
 

2558 - 2560 
2556 – 2557 

กรรมการ/กรรมการ
ผู้จดัการ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.สยามเลมเมอร์ซี/ผลิตล้ออลมิูเนียม



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถอื 

 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 
 

 
 

ส าหรับรถยนต์ 
 

9.นายธวชัชยั  ลิปิธร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
(10/11/61) 

64 4,719,520 4.79% -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

2561-ปัจจบุนั 
2552-2561 

 
 

 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.ดเูวลล์ อินเตอร์เทรด/การขายสง่
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในงาน
อตุสาหกรรม 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร       

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

62 -  -  -  - อนปุริญญาสาขาชา่งกลโรงงาน  
วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

2543 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการฝ่ายทดสอบ
โดยไมท่ าลาย 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

2. นายรักชาติ อินทะผิว 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน (01/08/2552) 

46 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหการ) 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา 

2544 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

3. นางวิมล แซฟุ่่ ง 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (01/01/2552) 

48 47,415 0.05% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี
บริหาร) มหาวิทยาลยับรูพา 

2537 – ปัจจบุนั  
 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันที่ได้รับ

แต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ที่ถอื 

 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

4. นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ  
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
(01/12/2561) 

42 75 0.00% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

2548 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

5.นางสวุรรณา  
เลาหเจริญสมบตั ิ
ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 
(01/12/2558) 

40 -  -  -  - วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมีเทคนิค)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (ปิโตรเคมี) วิทยาลยั
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2558-ปัจจบุนั 
 

2554-2557 

ผู้จดัการฝ่ายการขาย
และการตลาด 

ผู้จดัการประจ าภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บจ.เอ็นเอสเอฟ เอเชีย-แปซิฟิค/ทดสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า 
 

หมายเหต ุข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

1. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 
รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. Mr. Sannpat  Rattakham 
2. Mr. Hlaing Thurein Minn 

Director 
Director 

 
2. บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
1. นายสรรพชัญ์      รัตคาม 
2. นายสเุมธ            เตชาชยันิรันดร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

 

 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ความรับผิดชอบ 
 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม 
จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประกอบการประชมุและบนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางวิมล  แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจบุนั) 
วุฒกิารศึกษา 

- บริหารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชีบริหาร) มหาวิทยาลยับรูพา 

ประวัติการท างาน 
- ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
      -ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 5 หน้า 2 

 

 
 
 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2561 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทินกร สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมชาย จองศิริเลศิ กรรมการตรวจสอบ 
 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ โดยหารือร่วมกบัผู้บริหาร              ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระท่ีเก่ียวข้อง และสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปี 2561 ดงันี ้
 

1. รายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอทนัตอ่เวลา การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินได้
แสดงรายการครบถ้วน ถกูต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน 
 
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรับ
รายงานประเด็นที่ตรวจพบ ได้ให้ค าแนะน าและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสทิธิผล 
 
3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสีย่งในการด าเนินการ เพื่อลดหรือควบคมุความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบตัิงานต่างๆ  ของบริษัทฯ  รวมทัง้
ความเพียงพอของระบบการควบคมุความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงความเสี่ยง และความ
รับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและพนกังานเพื่อจดัการความเสีย่งที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี
ระบบการประเมินความเสีย่งและการบริหารความเสีย่งที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
รวมถึงการจดัท าแผนบริหารความเสีย่ง เพื่อให้ผลกระทบจากความเสีย่ง ท่ีอาจเกิดขึน้อยูใ่นระดบัต ่าหรือที่ยอมรับได้ 
 
4. การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนภายใต้หลกั 
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บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  มีการจดัท านโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องตา่งๆ และไมพ่บข้อบกพร่องอยา่งมีสาระ 
 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่เก่ียวโยงกัน            
หรือรายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามเง่ือนไขทาง
ธุรกิจปกติ พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไมพ่บรายการผิดปกติอยา่งมีนยัส าคญั 
 
6. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบญัชีมีความอิสระ มี
ทกัษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ให้บริษัท 
สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี
ไมเ่กินปีละ 1,035,000 บาท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 นางสวุิมล   กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2982 และหรือ 
 นายจมุพฏ  ไพรรัตนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7645 และหรือ  
 นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7764   และหรือ 
 นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  8125 
 

อนึ่ง ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา  การเสนอความคิดเห็นและ
ค าแนะน าในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุ กฝ่ายเป็นอย่างดีต้อง
ขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

นายสมยศ เจียมจิรังกร 
               ประธานกรรมการตรวจสอบ 


