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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 

บาท โดยกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม และ นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม (ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการใน

ปัจจุบนั) ดําเนินธุรกิจหลกัเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่

ทําลาย (Non-Destructive Testing) จากนัน้จึงขยายสู่บริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเร่ิมได้รับอนุญาตจาก

กองเชือ้เพลิง กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทัง้ประเภทที่อยู่บนรถสถานี

บรรจุก๊าซ และคลงัเก็บและจ่ายปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามลําดบั 

ปัจจุบนั บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (Qualitech Public Company Limited) ดําเนินธุรกิจวิศวกรรมเพื่อความ

ปลอดภยั (Safety Engineering Service) ด้านงานบริการการทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบ

แบบทําลาย (Destructive Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical 

Testing) การตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification) รวมถึงงานบริการการให้ความเห็นเร่ืองความปลอดภัย

ทางวิศวกรรมในระดับสากลในฐานะผู้เ ช่ียวชาญอิสระ (Third Party Engineering Service) ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตาม

มาตรฐานสากล  

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัท ควอลลีเทค จํากัด(มหาชน) ผ่านการรับรอง

ระบบงานห้องปฏิบติัการทดสอบโดยไม่ทําลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025  สําหรับการ

ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม , 

ISO/ IEC 17025 สําหรับห้องปฏิบัติการการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ,  

ISO 9001:2008 มาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน รวมถึงได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (OHSAS 18001) และได้ขึน้ทะเบียนรับรองจากหน่วยราชการที่สําคัญ อาทิกรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นต้น 

 

1.1 วิสัยทัศน์ 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองด้านวิศวกรรม

เพื่อความปลอดภัยแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการนํานวตักรรมมาใช้ในการให้บริการ ควบคู่กับการพฒันา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางอาชีพ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่าง

ยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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1.2 พันธกิจ  

1. ขยายการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภยัไปยงัภูมิภาคอาเซียน 

2. คิดค้นและพฒันานวตักรรมการให้บริการแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ครบถ้วน 

3. พฒันาและยกระดบัศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปลกูฝังจริยธรรมทางอาชีพ 

4. ดําเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่าง

ยัง่ยืน 

 

1.3 ค่านิยม 

ถูกต้อง ปลอดภยั บริการฉับไว ใส่ใจลกูค้า รักษาคุณภาพ 

 

1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 ปี 2534 

• เร่ิมก่อตัง้บริษัทเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534  ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตัง้สํานักงานอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

• ได้รับใบรับรอง เร่ืองคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์  และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ  จากกรม

โยธาธิการ (ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน)  

ปี 2537 

• จัดตัง้สํานักงานย่อยที่อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าในภาค

ตะวนัออก 

ปี 2538 

• จัดตัง้สํานักงานย่อยที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม         

มาบตาพุด 

ปี 2542 

• รับงานทดสอบแนวเช่ือมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงัน้อย  

ปี 2543 

• รับงานทดสอบและตรวจสอบระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้บนแท่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยจนถึง

ปัจจุบนั 
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ปี 2544 

• เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึน้ และย้าย

สํานักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตัง้ที่อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีโดยสร้างอาคารสํานักงานขยายจาก

สํานกังานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลกูค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพืน้ที่เพียงพอต่อการทํางาน (ปัจจุบนัเป็น

สํานกังานสาขา) 

• ได้รับใบอนุญาตเลขที่  0031/44  จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท

นิติบุคคล 

ปี 2545 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคบัของกรมโยธาธิการ 

ที่กําหนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LPG ประเภทที่ 1 

ปี 2547 

• สร้างสํานักงานสาขาที่อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 

ปี 2549 

• ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้เป็นนิติบุคคลทดสอบและตรวจสอบ 

ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมทัง้เคร่ืองอุปกรณ์ส่วนควบและการติดตัง้ 

ปี 2550 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการสํานักงานระยองพืน้ที่เพิ่มเป็น 4 ไร่ พร้อมทัง้เปล่ียน

สํานกังานจงัหวัดระยอง เป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัท และให้สํานักงานบ้านบึงเป็นสํานกังานสาขา 

• ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2550 

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สําหรับการทดสอบในห้องปฏิบติัการ  

(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการทดสอบโดยไม่ทําลายเป็นรายแรกในประเทศ

ไทย เม่ือวนัที่ 18 ตุลาคม 2550 

ปี 2551 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท 

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจดัการภายใน ISO 9001:2000 เม่ือวนัที่ 31 มกราคม 2551 

ปี 2552 

• บริษัทได้นําหุ้นสามัญเข้าตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวนัที่ 9 มิถุนายน 2552 

• ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํา้หรือหม้อต้มที่ใช้

ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อนเป็นรายแรกในประเทศไทย 
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ปี 2554 

•  ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัทคือ 

1.    บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ 

ปลอดภยัในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง มีทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท โดยบริษัท 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จํากัด มีวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ 

ปลอดภยัในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง  มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน  

ปี 2556 

• จดัตัง้สํานกังานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการขยายพืน้ที่การทํางานของสํานักงานกรุงเทพฯ 

ปี 2557 

• ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไม่ทําลายตามระบบ ISO/IEC 

17025 (MT, PT, UT, RT) เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2557  

ปี 2558 

• ได้รับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต 

• ได้รับรางวลั SET Awards 2016 จํานวน 3 รางวลั คือ รางวลัผู้บริหารสงูสดุยอดเย่ียม, รางวลัผู้บริหารสูงสุด

ดีเด่นและรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่น 

• บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด  ขยายงานบริการงานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทางการเกษตร 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 

• สร้างสํานักงานสาขาที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายงานบริการของบริษัทฯ และการ

ให้บริการลกูค้าในเขตจงัหวดัชลบรีุและพืน้ที่ใกล้เคียง 

• ในเดือนธันวาคม บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย จํานวน 1 บริษัท คือ Qualitech Myanmar 

Company Limited (QLTM) ในประเทศพม่า มีวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ

ปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง  มีทุนจดทะเบียน 50,000 USD บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน  

ปี 2560 

• ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (OHSAS 18001) เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 

2560 

• ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา 

ISO/IEC 17025 เม่ือวนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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ปี 2561 

• ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทคู่ค้า (Business Partner) เพื่อประสานความร่วมมือกับ Rosen 

Group ในการให้บริการตรวจสอบระบบท่อขนส่ง (Intelligent Pigging Inspection Service)  , รวมถึงงาน

ทดสอบโดยไม่ทําลายวิธ ีเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 

ปี 2562 

• ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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บริษัทย่อย 

 บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ดงันี ้

1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (QLTI) 

        บริษัท ควอลลีเทค จํากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,250,000 บาท มี

ทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 10,250,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจัดจําหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน

ทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) 

2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 

        บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000 USD มีทุนที่

ออกและชําระแล้ว จํานวน  150,000 USD ดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศพม่าและ

ประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. Duwell Intertrade Company Limited                       

       บริษัท ควอลลีเทค จํากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.70 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,00,000 บาท มีทุน

ที่ออกและชําระแล้วจํานวน 1,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน

ทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering 

service) ซ่ึงหมายถึงการทดสอบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะ

ผู้เช่ียวชาญอิสระให้กับองค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบด้วย 

3 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กระบวนการการค้นหารอยบกพร่อง

หรือความผิดปกติของชิน้งาน โดยที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายขึน้กับชิน้งานเช่น การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การ

ทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ร่วมถึงการทดสอบโดยใช้

เทคโนโลยีขัน้สงูต่าง ๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการโดยใช้วิธีการทดสอบ

ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทําลายในการตรวจสอบชิน้งาน และประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงาน

เพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน ซ่ึงจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิน้งานนัน้ ๆ  มีสภาพเหมาะสมสําหรับการใช้งานหรือไม่การ

ตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสําหรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ถังนํา้มนั ระบบท่อ 

หม้อนํา้ และถังขนส่งนํา้มนัและสารเคมีเป็นต้น 

3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีของวสัดุต่าง ๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด แรงดนั และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนือ้โลหะ และการ

หาส่วนผสมทางเคมี ซ่ึงมีผลต่อคุณสมบัติที่สําคญัของเนือ้โลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกัดกร่อนประเภทต่าง ๆ   

เป็นต้น 
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บริษัทฯ ให้ได้บริการการทดสอบคุณสมบัติทางกลกับลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ

เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลัน่นํา้มนั  โรงงานปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ 

โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองจกัร  รวมทัง้ผู้ใช้ถัง เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย

เพื่อความปลอดภยั  เช่น หม้อนํา้  เครน ถังก๊าซถังบรรจุสารเคมีอนัตราย และถังรับแรงดนัสงูอื่น ๆ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ลกูค้าของงานให้บริการการทดสอบโดยไม่ทําลาย การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ และการทดสอบ

คุณสมบัติทางกล มีความแตกต่างกันคือ ประมาณร้อยละ 90 ของลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายจัดอยู่ในกลุ่ม

ผู้รับเหมาโครงการ ซ่ึงบริษัทจะให้บริการรับเหมาช่วงสําหรับงาน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

กลุ่มลกูค้าหลักประมาณร้อยละ 70 เป็นเจ้าของโครงการโดยตรงโดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจําปี ระหว่างการซ่อมบํารุง

ใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย ส่วนการบริการด้านการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เป็นกลุ่ม

ลกูค้าทัง้ประเภทงานก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ  ซ่ึงอยู่ในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกัน   

 

 

โครงสร้างรายได้ 

                                                                                                                                       หน่วย: ล้านบาท 

 

ลักษณะงาน 

 

ดําเนินการโดย 
% การถือหุ้น 

ของบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

การทดสอบโดย

ไม่ทําลาย 

บมจ.ควอลลีเทค 

QLTI 

QLTM 

100% 

99.99% 

80% 

203.37 42.32 151.38 40.09 141.83 36.50 

การตรวจสอบ

และรับรอง 

บมจ.ควอลลีเทค 

QLTI 

QLTM 

100% 

99.99% 

80% 

246.16 51.22 

 

198.16 

 

52.48 238.76 61.44 

งานบริการอื่น ๆ บมจ.ควอลลีเทค 

QLTI 

QLTM 

100% 

99.99% 

80% 

27.38 5.70 15.77 4.18 4.62 1.19 

รายได้อื่น ๆ บมจ.ควอลลีเทค 

QLTI 

QLTM 

100% 

99.99% 

80% 

3.67 0.76 12.27 3.25 3.40 0.87 

รวม 480.58 100.00 377.58 100.00 388.61 100.00 
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2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวสัดุทางวิศวกรรม  (Third party engineering service) โดยมี

วตัถุประสงค์หลกัเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่าง ๆ ทัง้ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการ

ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการใช้งาน   เพื่อให้มั่นใจว่าเคร่ืองมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายใน

ระหว่างการใช้งานจนส่งผลให้ต้องหยุดชะงัก   การให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไม่ทําลาย  

(Non-Destructive Test) และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ซ่ึงรวมไปถึงการตรวจสอบ

และรับรองถังนํา้มนัและสารเคมี ถังบรรจุก๊าซและระบบท่อ LPG/CNG และหม้อไอนํา้ เป็นต้น 

 

2.1.1.1 ประเภทการให้บริการ 

(1) การทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Test: NDT) 

การทดสอบโดยไม่ทําลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิน้งาน หรือรอยเช่ือม โดยไม่

เกิดความเสียหายต่อชิน้งานในระหว่างการทดสอบ ไม่ทําให้ชิน้งานเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ โดยใช้

ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่น แสง ความร้อน รังสี คล่ืนเสียง ไฟฟ้า 28หรือแม่เหล็กในการทดสอบ  ตามความผิดปกติของรอยบกพร่องที่

มีอยู่  การวดัคุณสมบัติเหล่านีจ้ะสามารถประเมินความผิดปกติได้โดยไม่ทําให้ชิน้งานเกิดความเสียหาย28   การทดสอบโดยไม่

ทําลายมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะชิน้งานที่มีต้นทุนการผลิตสงู นอกจากนีย้งัใช้ในการ

ตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้างทัว่ไป ทัง้ก่อนการใช้งาน (Pre-service) ระหว่างการใช้งาน (In-service) และ

ตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อประเมินอายุการใช้งาน 

 

ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ทําลาย 

• ชิน้งานไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ  หลงัการทดสอบแล้วสามารถนําชิน้งานกลบัมาใช้ได้ตามปกติ 

• ตรวจสอบในขณะใช้งานได้ 

• การตรวจสอบชิน้งานตามระยะเวลาการใช้งาน  จะทําให้ทราบการเปล่ียนแปลงของสภาพชิน้งานหลงัผ่านการ

ใช้งานแล้ว 

• อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคล่ือนย้าย  สามารถออกงานภาคสนามได้ 

• สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ทําลายตรวจสอบงานเช่ือมแบบต่าง ๆ   

เพื่อปรับปรุงวิธีการเช่ือมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน เป็นต้น 

• ช่วยลดต้นทุนการผลิต  เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 1 หน้า 9 

 

การทดสอบโดยไม่ทําลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) การทดสอบโดยไม่ทําลายแบบทัว่ไป (Conventional NDT) เช่น การทดสอบโดยการใช้รังสี และอนุภาคแม่เหล็ก 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทัว่ไปมายาวนาน ยงัคงได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบนั 

2) การทดสอบโดยไม่ทําลายที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง (Advanced NDT) ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือที่มีความหลากหลายและซบัซ้อน 28มากขึน้  มีข้อดีคือใช้บุคลากรน้อย  ระยะเวลาในการทดสอบน้อยกว่า  

รวดเร็วกว่า  นอกจากนีย้ังสามารถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่า  28และในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีทําให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวไปสู่ Advanced NDT มากย่ิงขึน้ เนื่องจาก 28สามารถใช้ในการทดสอบที่

ซับซ้อนและมีข้อจํากัดในแบบที่การทดสอบ 28แบบทั่วไปไม่สามารถทําได้ เช่น การทดสอบด้วยรังสีด้วยระบบ

ดิจิตอลแทนการใช้ฟิล์ม หรือการใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสงูแทนการทดสอบด้วยรังสี เป็นต้น 

 

บริษัทฯ เร่ิมต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายแบบทั่วไปและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี

ชัน้สงูโดยในปัจจุบนัสามารถให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายในอุตสาหกรรม  คือ 

 

Conventional NDT 

ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานที่ทดสอบ 

Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี  

เป็นการตรวจหารอยตําหนิภายในวสัดุโดยใช้สารกัมมนัตภาพรังสีหรือ

เคร่ือง X-Ray และใช้แผ่นฟิล์มบนัทึกข้อมูล  เหมาะสําหรับใช้ตรวจสอบ

รอยบกพร่องที่อยู่ลึกเข้าไปตามแนวรังสี 

การตรวจสอบรอยเช่ือมและการกัดกร่อน เช่น ใน 

โรงกลัน่นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า  

เป็นต้น   

Magnetic Particle Test: การทดสอบด้วยอนภุาคแม่เหล็ก  

เป็นการหารอยบกพร่องบริเวณผิววัสดุโดยการเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กบน

ชิน้งานด้วยไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลบั 

การตรวจสอบรอยเช่ือมและพืน้ผิวของอุปกรณ์ เช่น

ในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง 

โรงไฟฟ้างานโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น   

Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม  

เป็นการฉีดสีที่สามารถแทรกซึมได้ดีลงบนพืน้ผิววัสดุเพื่อตรวจสอบดูรอย

แตกของผิววสัดุ 

การตรวจสอบรอยเช่ือมและพืน้ผิวของอุปกรณ์ เช่น

ในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง 

อตุสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น   

Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง   

เป็นการตรวจสอบโดยการใช้คล่ืนเสียงเพื่อวัดความหนาและค้นหารอย

บกพร่องที่เกิดขึน้ในเนือ้วสัดุและรอยเช่ือม 

การตรวจสอบรอยเช่ือมและเนือ้วสัดุ เช่น ในโรงกลัน่

นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า 

โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น และงานวัดความหนา 

ทุกชนิด 

Hardness Test: การทดสอบความแข็ง   

เป็นการทดสอบความแข็งของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร 

หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาคของโลหะที่เปล่ียนแปลงตามการใช้

งาน ซ่ึงมีประโยชน์ในการนํามาออกแบบภาชนะรับความดนั หรือตรวจสอบ

ความเสียหายของหม้อไอนํา้ 

การตรวจสอบวัสดุและรอยเช่ือมหรือท่อในหม้อไอนํา้ 

เช่นในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า  

เป็นต้น 
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ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานที่ทดสอบ 

Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   

เป็นการตรวจสอบเพื่อบ่งบอกชนิดส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุซ่ึงมี

ความสําคัญกับวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบวัสดุ และรอยเช่ือม หรือท่อ เช่น ในโรง

กลัน่นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสุญญากาศ 

เป็นการตรวจสอบรอยร่ัวของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคความแตกต่างของ

ความดนัภายในกับภายนอกบรรจุภณัฑ์ 

ตรวจสอบรอยเช่ือมของถังบรรจุนํา้มนัหรือสารเคมี  

เช่น ในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี คลงัเก็บ

นํา้มนัหรือสารเคมี เป็นต้น 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยร่ัวของวัสดุเคลือบ

ผิวโลหะ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความไม่สมบูรณ์ของการวัสดุเคลือบผิว 

ซ่ึงอาจทําให้ของเหลวสมัผัสกับชิน้งานและเกิดการกัดกร่อนขึน้ 

การตรวจสอบวัสดุเคลือบผิวของภาชนะรับความดนั

และท่อ เช่น ในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี    

เป็นต้น 

Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า

ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบติัที่เปล่ียนไปของเนือ้โลหะ 

ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงงาน     

ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Replica Test: การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ 

ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของวสัดุอุปกรณ์ที่ทําจากโลหะ 

ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของโรงกลัน่ 

โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Borescope: การตรวจสอบด้วยกล้อง 

การตรวจสภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อ เพื่อตรวจหาส่ิงตกค้าง ส่ิง

ผิดปกติต่าง ๆ โดยใช้กล้องติดปลายสายนําทางผ่านช่องเล็ก ๆ ส่องเข้าไปดู

สภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง 

ตรวจสอบอุปกรณ์ในขบวนการผลิตของโรงกลัน่ 

โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

Ferrite Scope: เพื่อวดัปริมาณเฟอร์ไรต์ในเนือ้เหล็กกล้าไร้สนิมซ่ึงมีผลต่อ

ความต้านทานในการกัดกร่อน 

ตรวจสอบวัสดุและรอยเช่ือมของชิน้งานที่เป็น ท่อ ถัง 

หรืออุปกรณ์ที่ทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชนิด Duplex 

Stainless Steel 

 

 

Advanced NDT 

ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานที่ทดสอบ 

Internal Rotating Immersion System: เป็นการตรวจวดัความ

สมบูรณ์ของท่อขนาดเล็กด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   

ที่ใช้ในโรงกลัน่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

อตุสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น 

Magnetic Flux Leakage: เป็นการตรวจวดัความสมบูรณ์ของท่อเหล็ก

คาร์บอนด้วยสนามแม่เหล็ก 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   

ที่ใช้ในโรงกลัน่ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

Eddy Current: เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ด้วยกระแสไหลวน

สําหรับท่อที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ท่อสแตนเลส ท่ออลมิูเนียม เป็นต้น 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   

ที่ใช้ในโรงกลัน่ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

Remote Field Eddy Current: เป็นการตรวจวดัความสมบูรณ์ของท่อ

เหล็กคาร์บอนด้วยกระแสไหลวน 

ภาชนะแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)   

ที่ใช้ในโรงกลัน่ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานที่ทดสอบ 

Eddy Current Array: เป็นการตรวจวดัความสมบูรณ์ด้วยกระแส

ไหลวนชนิดหลายขดลวดในหวัเดียวกัน ทําให้ตรวจสอบครอบคลมุพืน้ที่

ได้มาก เร็ว และแม่นยํามากขึน้ สําหรับวสัดุและแนวเช่ือมทัง้ที่เป็นเหล็ก 

และไม่ใช่เหล็ก 

การตรวจสอบรอยเช่ือม รอยร้าวและการกัดกร่อน

ของภาชนะรับความดนัในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงาน

เคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น  

Phased Array (PAUT): การทดสอบด้วยคล่ืนเส่ียงความถ่ีสูงแบบ 

Phased Array เป็นการใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสงู ในการตรวจความ

สมบูรณ์ของเนือ้โลหะและแนวเช่ือมโดยใช้หวัตรวจสอบที่มีผลึก

ตรวจสอบหลายหน่วยในหวัเดียวกัน ซ่ึงทําให้การตรวจสอบครอบคลมุ

พืน้ที่ได้มาก เร็ว และแม่นยํา สามารถแสดงผลการทดสอบได้ชดัเจน 

เข้าใจง่ายและเก็บบนัทึกผลไว้ใช้อ้างอิงต่อไปได้ดีกว่าแบบทัว่ไป 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือ้โลหะและ

รอยเช่ือมต่าง ๆ เช่น ถังก๊าชความดนัสูง ท่อขนส่ง

ก๊าซและนํา้มนั ระบบท่อ ในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงาน

เคมีและปิโตรเคมี เป็นต้น 

Medium Range Ultrasonic Test (MRUT): การทดสอบโดยคล่ืนเสียง

ความถ่ีสูงแบบระยะทดสอบปานกลาง เป็นการตรวจหาตําหนิและรอย

บกพร่องของชิน้งานทดสอบในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงการทดสอบได้

โดยตรง 

การตรวจสอบการกัดกร่อน การกัดเซาะ และรอย

แตกร้าวของท่อในส่วนที่สมัผัสกับฐานรองรับท่อ 

หรือท่อฝังดินและท่อหุ้มฉนวน และใช้ทดสอบกับ

ชิน้งานที่เป็นแผ่นเรียบได้เช่นกัน 

Time of Flight Diffraction (TOFD): เป็นการใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสงู 

โดยใช้เทคโนโลยีการกระเจิงของคล่ืนเสียง ซ่ึงมีความแม่นยําในการ

ประเมินหาขนาดและตําแหน่งของรอยบกพร่องมาก 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือ้โลหะและ

รอยเช่ือมต่าง ๆ เช่น ถังก๊าชความดนัสูง ท่อขนส่ง 

เป็นต้น 

Tank Floor Scan: การตรวจสอบหาการกัดกร่อนของพืน้ถังนํา้มนัหรือ

ถังเคมีขนาดใหญ่ด้วยสนามแม่เหล็ก ทําให้ทราบถึงสภาพด้านล่างของ

พืน้ถังที่มองไม่เห็น 

การตรวจสอบพืน้ถังขนาดใหญ่ในโรงกลัน่นํา้มนั 

โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Computed Radiograph: เป็นการทดสอบด้วยรังสีโดยใช้แผ่น 

Imaging Plate แทนฟิล์ม X-ray ทัว่ไป ทําให้สามารถอ่านผลบน

จอคอมพิวเตอร์ ให้เห็นภาพได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

การทดสอบแนวเช่ือม และตรวจหาการกัดกร่อน

ของภาชนะความดนัและระบบท่อ ในโรงกลัน่

นํา้มนั โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Direct Radiograph (Digital Radiograph): เป็นการทดสอบด้วยรังสี

โดยแผงรับภาพแล้วส่งภาพโดยตรงไปยงัคอมพิวเตอร์ ทําให้สามารถ

อ่านผลบนจอคอมพิวเตอร์ ให้เห็นภาพได้ชดัเจนได้ทนัที 

การทดสอบแนวเช่ือม และตรวจหาการกัดกร่อน

ของภาชนะความดนัและระบบท่อ ในโรงกลัน่

นํา้มนั โรงงานเคมีและ ปิโตรเคมี เป็นต้น 

Pipeline In-Line Inspection (ILI, Intelligent Pigging): เป็นการ

ตรวจสอบการกัดกร่อนและความเสียอื่น ๆ ที่เกิดกบัท่อขนส่ง โดยใช้

เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก หรือคล่ืนเสียงความถ่ีสงู ทําให้ทราบถึงสภาพ

ของท่อที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือใต้นํา้ได้ 

การตรวจหาการกัดกร่อนของท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และท่อนํา้มนัที่

ฝังอยู่ใต้ดินหรือใต้ทะเล 
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บริษัทฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายชิน้งานต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ลกูค้ากําหนด เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของ

การติดตัง้หรือการเช่ือมวสัดุ มีความจําเป็นอย่างย่ิงยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภยัสงู โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

พลังงานและเคมี เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกลั่นนํา้มัน โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะ

นํา้มนั โรงงานไฟฟ้า โรงงงานผลิตสารเคมี และอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เป็นต้น 

ลกัษณะลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ต้องการให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพของงานในขณะก่อสร้างและ

เจ้าของโครงการที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา โดยเป็นการทําสญัญาระยะยาว 

บริษัทฯ มีการจัดทําประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายสําหรับการให้บริการของพนักงาน  คุณภาพตาม

มาตรฐาน  ความรวดเร็วในการให้บริการ  ความปลอดภัย ฯลฯ และนําข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ  ทําให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ได้รับการติดต่องานจาก

ลกูค้ารายใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

การทดสอบแบบไม่ทําลายนีจ้ะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ เช่น 

ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ สําหรับการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี หรือการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์เป็นต้น ซ่ึงเป็นการรายงาน

ความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของชิน้งานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึน้ตามมาตรฐานที่ได้ใช้หรือกําหนดร่วมกัน   

ซ่ึงมิใช้เป็นการรับประกันหรือรับรองสภาพที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน 

 

มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทําลาย 

การทดสอบโดยไม่ทําลายนัน้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด คือ การป้องกันมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่าง ๆ เกิด

ความเสียหายอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   โดยอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ที่มีความเส่ียงในการทํางานสงู และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรม

พลงังานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น  ดงันัน้เพื่อความน่าเช่ือถือในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ทําลายจึงถูกควบคุม

โดยมาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมหรือองค์กรระดบัประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงแต่ละสมาคมหรือองค์กรได้กําหนดวิธีการตรวจสอบโดย

ไม่ทําลายแต่ละประเภทขึน้มาเป็นมาตรฐานของตนเอง  ตัวอย่างองค์กรหรือสถาบันวิชาชีพสําคัญในต่างประเทศที่ มีการ

กําหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทําลายมีดงัต่อไปนี ้

• American Society of Nondestructive Testing (ASNT) 

• American Petroleum Institute (API) 

• Certified Welding Inspector (CWI) 

• American Welding Society (AWS) 

• Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) 

• International Organization for Standardization (ISO) 

• Certified Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP) 
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นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแล้ว  สมาคมเหล่านีย้งัมีการกําหนดระดบัทักษะของบุคลากรผู้ตรวจสอบโดย

บุคลากรจะต้องได้รับการอบรม  ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขัน้ที่กําหนดไว้จึงจะ

สามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานได้ เช่น บุคลากรที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมีทัง้หมด 

3 ระดบั บุคลากรระดบัที่ 1 สามารถทําการทดสอบและบันทึกผลได้ตามวิธีการที่กําหนด สําหรับระดบัที่ 2 บุคลากรมีหน้าที่ใน

การตัดสินหรือประเมินให้ชิน้งานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ส่วนบุคลากรระดับที่ 3 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดมีหน้าที่ในการเลือก

วิธีการทดสอบ สามารถจดัการฝึกอบรมพร้อมทัง้ออกใบรับรองให้กับบุคลากรในระดบัที ่ 1 และ 2 ได้ 

บริษัทฯ มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองทัง้หมด 308 คน โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการรับรองระดับ 1 จํานวน 46 คน 

ระดบั 2 จํานวน 259 คน และระดบั 3 จํานวน 3 คน บริษัทฯ มีนโยบายการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโต

ของธุรกิจในอนาคต และยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการรับรองมีจํานวนพอเพียงและรองรับ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 

(2)  การทดสอบแบบทําลาย (Destructive Testing) โดยใช้เทคนิคการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา 

(Mechanical and Metallurgical Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดต่าง ๆ เช่น การ

รับแรงดึง แรงกด ความแข็ง และแรงกระแทก รวมทัง้การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนือ้โลหะ และการทดสอบหา

ส่วนผสมทางเคมีที่มีผลต่อคุณสมบติัสําคัญด้านความแข็งแรง และการกัดกร่อนของเนือ้โลหะ 

บริษัทฯ ได้ให้บริการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุกับลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ   

บริษัทฯ เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี  ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นนํา้มัน โรงงานปิโตรเคมี โรง

แยกก๊าซ โรงงานผลิตและติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองจกัร รวมทัง้ผู้ใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความ

ปลอดภยั เช่น หม้อนํา้ เครน ถังก๊าซ ถังบรรจุสารเคมีอนัตราย ท่อขนส่ง และถังรับความดนัสงูอื่น ๆ เป็นต้น 

 

(3)  การตรวจสอบและรับรอง (Inspection & Certification) 

การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ทําลาย  

ในขัน้ตอนนี ้บริษัทฯ จะทําการประมวลผลจากการทดสอบหรือตรวจสอบชิน้งานตามเทคนิควิธีการในแต่ละขัน้ตอน แล้วจดัทํา

รายงานรับรองสภาพการใช้งานอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง ว่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือชิน้งานนัน้ อยู่ในระดับสภาพที่มีความ

ปลอดภยัทางวิศวกรรมตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่  

การตรวจสอบสามารถทําได้ทัง้การตรวจสอบรับรองชิน้งานแต่ละชิน้งาน โดยดําเนินการในระหว่างการผลิตใหม่ที่

โรงงานผู้ผลิต หรือในระหว่างการติดตัง้ ณ สถานที่ใช้งาน รวมทัง้ดําเนินงานภายหลังการใช้งาน เช่นการตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพประจําปีสําหรับถังบรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทัง้ระบบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service) 

เป็นต้น    ลกูค้าหลกัสําหรับบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลกูค้าที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG/CNG ถังบรรจุนํา้มัน ถังบรรจุ

สารเคมี) หม้อนํา้ ภาชนะความดนัประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

2.  ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภยัสูง เช่น โรงกลั่นนํา้มัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี 

แท่นขุดเจาะนํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องการตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตและการซ่อมบํารุง 
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การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีข้อดีที่สําคัญ คือ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบประจําปีอย่าง

ต่อเนื่องโดยจดัทําเป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด โรงงานปิโตรเคมีต่าง ๆ เป็นต้น   นอกจากนีธุ้รกิจนีย้ังมีศักยภาพในการเติบโตใน

อนาคตสูง  สาเหตุหลักจากการขยายตัวของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติและสารเคมีต่าง ๆ  ซ่ึงจําเป็นต้องมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของถังในขบวนการผลิต ถังบรรจุ และถังที่ใช้ในการขนส่ง และอื่น ๆ ตามมาตรฐานหรือกฎหมายกําหนด 

 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

• ถังอดัความดนัสงู (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 

คลอรีนเหลว รวมถึงถังเก็บสารเคมีอื่น ๆ เป็นต้น 

• ถังก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย  

เพื่อจดัทําประวติั และรับรองคุณภาพตามข้อกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลงังาน และ กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

• ถังเก็บผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่เหนือพืน้ดิน (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บนํา้มนั หรือสารเคมีเนือ้

พืน้ดิน 

• หม้อนํา้แบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อนํา้แบบท่อนํา้ (Water Tube Boiler) 

• การตรวจรับรองฝีมือช่างเช่ือม (Welding Operator / Welder Qualification Test) 

• ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว และถังก๊าซหุงต้ม 

• ท่อขนส่งนํา้มนัและก๊าซ (Pipeline) ที่ฝังอยู่ใต้ดิน 

 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัยของวัสดุ

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชือ้เพลิงและสารเคมีอนัตราย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ 

ทัง้นี ้นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว  บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความสําคญัในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปล่ียนแปลง ความเสียหายและการเส่ือมสภาพที่

เกิดขึน้กับชิน้งาน  และนํามาประมวลผล ตวัอย่างเช่น ประมวลผลให้ลกูค้าทราบว่า การใช้งานที่ผ่านมา อุปกรณ์ที่ตรวจสอบมี

ความเสียหายหรือเส่ือมสภาพเพิ่มขึน้มากน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่าหากอุปกรณ์มีการเส่ือมสภาพในอัตราเดิม  ชิน้งาน

นัน้ ๆ จะสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้อีกนานเท่าใด  ซ่ึงข้อมูลเหล่านีเ้ป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับลูกค้า เช่น ทําให้

สามารถจัดลําดับความสําคัญในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแต่ละชิน้  สามารถวางแผนการซ่อมบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นต้น ในบางกรณีลกูค้าสามารถใช้ผลการตรวจสอบเป็นเคร่ืองยืนยนัสําหรับการประกันภยัได้อีกด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการให้บริการประเมินความเส่ียงของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยหลกัการ Risk Based 

Inspection (RBI) เพื่อกําหนดความถ่ี วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการทดสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์   โดย RBI จะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ลดค่าใช้จ่ายได้โดยการลดความถ่ีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความเส่ียงต่ํา และให้

ความสําคญัมากขึน้กับอุปกรณ์ที่มีความเส่ียงสูง อีกทัง้ สามารถนําไปลดภาระเบีย้ประกันภยัของโรงงานที่นําวิธีการนีม้าใช้ 
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การจัดทําประกันภัยสําหรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีการจดัทําประกันภัยบุคคลที่สามกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็นวงเงินรวมทัง้หมด 100 

ล้านบาท เพื่อป้องกันความเส่ียงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน และนอกจากนีย้งัมีการจดัทําประกันภยัเพิ่มเติม

สําหรับลกูค้าบางรายที่มีการปฏิบัติงานนอกชายฝ่ัง (Offshore) โดยเป็นการประกันภัยแบบ Workman Compensation ซ่ึงจะ

ครอบคลมุอุบติัเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึน้ เช่น อุบติัเหตุจากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่เคยมีกรณีเกิดความเสียหายจากการปฏิบติังานซ่ึงนําไปสู่การเรียกร้องเงินประกันแต่อย่างใด 

  

 ใบรับรองท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขัน้ตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิน้งานโดยใช้วิธีการทดสอบโดยไม่

ทําลาย  และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิน้งาน  ดังนัน้ใบรับรองที่เก่ียวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน

เช่นกัน คือใบรับรองสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลาย และใบรับรองสําหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซ่ึงถือเป็นงาน

ควบคุมทางด้านวิศวกรรม  ดงันัน้บุคลากรที่สามารถออกใบรับรองคุณภาพของชิน้งานได้นัน้ ต้องเป็นบุคลากรที่ขึน้ทะเบียนกับ

สภาวิศวกรสําหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดบัสามญัวิศวกรขึน้ไป  โดยระดบัของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 

4 ระดบัคือ 

• ภาคีวิศวกรพิเศษ 

• ภาคีวิศวกร 

• สามัญวิศวกร 

• วุฒิวิศวกร (ระดบัสงูสุด) 

 

ทัง้นีข้อบเขตของงานที่แต่ละระดับสามารถทําได้แตกต่างกันออกไป ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 

(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบญัญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

2542 ตามขอบเขตการทํางานของวิศวกรควบคุมแต่ละระดบัตามที่สภาวิศวกรกําหนด 

นอกจากการขึน้ทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองต้องมีการขึน้ทะเบียนด้วยเช่นกัน 

โดยเฉพาะการตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่นการตรวจสอบถังก๊าซแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติ นํา้มนัและหม้อนํา้ เป็นต้น  

ซ่ึงหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลงังาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานกังานปรมาณูเพื่อสนัติ เป็นผู้ควบคุมขัน้ตอนใน

การฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร และขึน้ทะเบียนให้กับบริษัท 

ผู้ตรวจสอบด้วย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

รวม ในระดบัที่เพียงพอกับการดําเนินงานในปัจจุบนัในทุกประเภทบริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาบุคลากรใน   

ส่วนนีอ้ย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทําลาย 
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ใบรับรองท่ีบริษัทฯได้รับ 

หน่วยงานที่ให้

การรับรอง 

ช่ือใบรับรอง / การขึน้

ทะเบียน 
ขอบเขต 

วันที่ได้รับ

การขึน้

ทะเบียน 

อายุการใช้

งาน 

กรมธุรกิจ
พลงังาน 

ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดบัที่ 3 การทดสอบและตรวจสอบถังนํา้มนั 
13 ก.ค. 61 ถึง 

14 พ.ค. 64 
ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ

หุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถัง

ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและ

อุปกรณ์ ประเภทที่ 1 

การทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุง
ต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ ประเภทที่ 
1 

24 ก.ย. 61 ถึง 
20 ส.ค. 64 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท
ที่ 1 

การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและ
จ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ
และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 

10 เม.ย. 60 ถึง 
23 มี.ค. 63 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถัง
เก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ
ธรรมชาติ (ธช./ร.๑) 

การทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ ถัง
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติ 

12 พ.ย. 61 ถึง  
18 ต.ค. 64 

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  สถานที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ใช้ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
20 ก.ย.62 ถึง 

24 ก.ค. 64 
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อ
นํา้หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
ส่ือนําความร้อน 

การทดสอบและตรวจสอบหม้อนํา้หรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความ
ร้อน 

8 พ.ค.61 31 ธ.ค. 64 

สภาวิศวกร 
 

ได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคล 

ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม 12 ก.พ. 63 ถึง 
11 ก.พ. 64 

สํานกังาน
ปรมาณูเพื่อ
สนัติ 
 
 
 
 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง X-ray 
Radiography 

18 ก.ย. 61 ถึง  
18 ก.ย. 66 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสาร
รังสี (Source)14 Iridium-14192 กลุ่ม 2 

16 มิ.ย. 60 ถึง  
15 มิ.ย. 65 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้ทางด้าน อุตสาหกรรม 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง
14Iridium-14192, Selenium-75, 
Caesium-14137 

5 พ.ย. 60 ถึง  
4 พ.ย. 65 

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
ทางด้าน เคร่ืองกําบงัรังสี 

ใช้ในงานการทดสอบชิน้งานด้วยรังสี 
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง  
Depleted Uranium 

14 ส.ค. 60 ถึง  
13 ส.ค. 65 
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บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนุญาตต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องทัง้หมด 3 หน่วยงาน คือ (1) ผู้ให้บริการ ซ่ึงต้อง

นําใบอนุญาตติดตวัไปเพื่อนําเสนอต่อลกูค้า (2) แผนกความปลอดภยัมีหน้าที่ควบคุมใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตาม

ข้อกําหนด และ (3) แผนกทรัพยากรบุคคล จดัเก็บต้นฉบบัใบอนุญาตทัง้หมดและการตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็นระยะ

เพื่อนําเสนอให้ผู้บริหารพจิารณาต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 

บริษัทฯ ติดตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทัง้เตรียมการขึน้

ทะเบียนบุคลากรและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล เพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อย่าง        

ครบวงจร  ปัจจุบนั บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนดได้ครบทุกประเภท 

 

 (4) งานล้างถังในอุตสาหกรรม (Tank Cleaning) เป็นงานบริการทําความสะอาดถังในอุตสาหกรรมก่อน

ดําเนินการตามระบบ เช่น การล้างทําความสะอาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถัง การล้างเพื่อนําตะกอนตกค้างในถังออก 

หรือเพื่อเปล่ียนชนิดสารที่จะนํามาบรรจุในถัง เป็นต้น 

 

2.1.2 การให้การอบรม 

การดําเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี ้ บุคลากรผู้มีความชํานาญถือเป็นส่วนสําคัญย่ิงสําหรับการดํารง

อยู่และความก้าวหน้าของธุรกิจ  บริษัทฯ จําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้  ได้รับการรับรองสําหรับการทดสอบประเภทต่าง ๆ

ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้มีความชํานาญและแม่นยําในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่องจาก

ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินทัง้ของบริษัทฯ และของลกูค้าได้  ดงันัน้ บริษัทฯ 

จึงให้ความสําคญักับการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างมาก มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดบัมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีการพฒันา

อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้  จึงได้มีการจดัตัง้ศูนย์การฝึกอบรมภายในขึน้  มีการ

อบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเร่ืองการทดสอบประเภทต่าง ๆ โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไม่ทําลายตาม

มาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ใบรับรองออกโดยผู้ได้รับใบรับรอง ASNT ในระดับ 3) ตัวอย่าง

หลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทําลาย มีดงัต่อไปนี ้

• 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 

นอกเหนือจากความรู้ที่จําเป็นสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลายแล้ว  บริษัทฯ ยังมีการเปิดอบรมความรู้ทัว่ไปให้กับ

พนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  ความปลอดภยัในองค์กร โดยหลักสูตรทั่วไปที่เปิดอบรม เช่น หลักสูตรการ 

ปฐมพยาบาล การดับเพลิงขัน้พืน้ฐาน ความปลอดภัยในการทํางาน การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined space) 

ข้อกําหนดในระบบ ISO ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2018, ISO/IEC 17020 OHSAS 18001 และ Team Building 

เป็นต้น 



 

ส่วนท่ี 1 หน้า 18 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการจดัส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้และทกัษะที่จําเป็นให้แข็งแกร่งขึน้ 

 

2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการบริการของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายและบริการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว  บริษัทฯ

ยังมีนโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการให้กับลูกค้า  โดยการทําความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและ

ตอบสนองให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้เพิ่มการบริการด้านการวางแผนการตรวจสอบให้กับ

ขบวนการผลิตของโรงกลัน่นํา้มนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยให้ลกูค้าสามารถกําหนดแผนการตรวจสอบประจําปี และ

ระหว่างการหยุดซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้   และเม่ือบริษัทฯ ได้ให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายและตรวจสอบ

แล้วพบว่ามีความบกพร่อง บริษัทฯ ก็ให้บริการในการให้คําปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแนะนําในการซ่อมแซม รวมถึงเป็นตวัแทน

ของลกูค้าในการควบคุมการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย    ปัจจุบนัการให้บริการในลกัษณะนีไ้ด้รับความนิยมจาก

ลกูค้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัทฯ มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผล รวมทัง้ศึกษาปรับปรุง

การประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 

 

การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง 

บริษัทฯ มีการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายที่หลากหลาย ทัง้วิธีการแบบทั่วไป (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้

เทคโนโลยีขัน้สูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ บริษัทฯ และบุคลากรของ

บริษทัฯ ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท โดยผู้บริหารเช่ือว่าบริการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบนัสามารถ

ครอบคลมุความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  และบริษัทฯ ยงัมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

และกฎหมายเพื่อนําเสนอการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน 

Advanced NDT ให้มากขึน้เพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสูงขึน้เม่ือเทียบกับการใช้

วิธีการแบบทัว่ไป และสามารถให้บริการทดสอบที่หลากหลายย่ิงขึน้ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมีแผนที่จะ

ลงทุนในอุปกรณ์สําหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม   

 

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างพนัธมิตรซ่ึงเป็นผู้รับเหมาของไทยที่มี

โครงการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าไปรับงานด้วยตัวเอง  ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมมีการให้บริการมากย่ิงขึน้ เช่น การ

ให้บริการงานทดสอบและตรวจสอบในประเทศพม่า และคาดว่าจะขยายบริการเพิ่มขึน้อีกในอนาคต 
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นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

ด้วยประสบการณ์กว่า 29 ปี ในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม  ทําให้บริษัทฯ สามารถประยุกต์ใช้การ

ทดสอบโดยไม่ทําลาย ความรู้ทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้คําปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรม (Engineering solution provider) และนําเสนอบริการที่เหมาะสมสําหรับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะร่วมศึกษาระบบ 

การผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทัง้ความต้องการของลูกค้า  และนําเสนอทางเลือกในการทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่า

ที่สุด รวมถึงให้คําแนะนําทางวิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ  เพื่อให้ลูกค้าดําเนินการแก้ไขได้อย่างมี

ประสิทธิผลและมีความปลอดภยัสงูสดุ 

 

สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาท่ีแข่งขันได้ 

ส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย คือ การให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยํา ได้มาตรฐาน

และมีความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ นําเสนอบริการในราคาที่แข่งขันได้  โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มี

คุณภาพ ซ่ึงต้องอาศัยบุคลากรที่เช่ียวชาญประกอบกับการควบคุมที่เหมาะสม รวมทัง้ มีทีมงานด้านความปลอดภัยเข้า

ตรวจสอบหน้างานอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ลกูค้าเช่ือมัน่ถึงคุณภาพและความปลอดภยัของการบริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

รักษาฐานลกูค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

 

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ บริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี เช่น            

ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับนํา้มันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนํา้มัน โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น  

ซ่ึงจําเป็นต้องมีการดําเนินงานที่ต่อเนื่องและต้องการความปลอดภยัสูงมาก  หากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายที่

ควบคุมไม่ได้จะส่งผลให้เกิดความสญูเสียอย่างรุนแรงได้  โดยกลุ่มลกูค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

(1)  เจ้าของโครงการ (Project Owners)  ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

หรือตามกฎหมาย  โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจําปี การตรวจสอบในช่วงหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการ

รับรองตามวาระทีก่ฎหมายกําหนด 

(2)  ผู้รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงงานผลิต 

การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ดําเนินโครงการแทน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงาน

ทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม การได้รับงานเป็นผู้รับเหมาช่วงได้ บริษัทฯ ต้องอยู่ในรายช่ือผู้ให้บริการที่

ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ของเจ้าของโครงการด้วย  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายรองของบริษัทฯ คือ อตุสาหกรรมการ

ก่อสร้างโดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น โครงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสงู เป็นต้น ซ่ึงต้องการการทดสอบ

โดยไม่ทําลายในการควบคุมคุณภาพ แม้ในปัจจุบนัรายได้จากการให้บริการในอุตสาหกรรมนีย้งัคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเม่ือเทียบ

กับรายได้อื่น แต่บริษัทฯ เช่ือว่ารายได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีสดัส่วนที่เพิ่มขึน้ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบนังานวิศวกรรม

โครงสร้างเหล็กก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกันความเสียหายได้ดี จึงนิยมใช้โครงสร้างเหล็กแทน

โครงสร้างคอนกรีตมากขึน้ 
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2.2.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจําหน่าย 2 ช่องทาง คือ 

(1) การติดต่อลกูค้าโดยตรง   

สําหรับเจ้าของโครงการ บริษัทฯ จะใช้วิธีการติดต่อนําเสนอบริการโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสในการให้บริการและ 

การได้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender list) ซ่ึงเม่ือบริษัทฯ ได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลกูค้าจะใช้

บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และจะมีการแนะนําต่อ ๆ กัน สําหรับในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทฯ ก็ใช้วิธีการติดต่อโดยตรง

เช่นกัน เพื่อสร้างความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมนีจ้ะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่ใช้บริการกัน

มาอย่างต่อเนื่อง 

(2)  การใช้ภาคราชการเป็นส่ือกลาง การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการตรวจรับรองหม้อนํา้ 

ถังรับความดันสูง ถังแอลพีจี และถังนํา้มันขนาดใหญ่  จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึน้

ทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงการขึน้ทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษัทฯ ผ่านส่ือของหน่วยงาน

ราชการในการแนะนําลกูค้าให้ติดต่อกับผู้ที่ขึน้ทะเบียนแล้วเท่านัน้ 

 

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

การทดสอบโดยไม่ทําลาย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตัง้หรือใช้งานอุปกรณ์

หรือโครงสร้างต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย

มีแนวโน้มเป็นไปตามการพฒันาของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่สําคญัโดยเฉพาะสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานที่มีความจําเป็นในการ

ดํารงชีพได้ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีขีดจํากัด  อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีนํามาซ่ึงความเส่ียงที่เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรง  ดังนัน้ การควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้มาโดยตลอด  

ปัจจุบนัประเทศที่พฒันาแล้ว การทดสอบโดยไม่ทําลายมีความจําเป็นแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

พลังงาน การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งส่ิงรอบตัวในชีวิตประจําวัน เช่น สะพาน ลิฟต์โดยสาร        

เคร่ืองเล่นในสวนสนุก ก็ยงัมีการทดสอบความปลอดภยัโดยอาศยัการทดสอบโดยไม่ทําลาย 

อย่างไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยการทดสอบโดยไม่ทําลายยังถูกจํากัดอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับ

การควบคุมคุณภาพ โดยทั่วไปการทดสอบโดยไม่ทําลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต ดังนัน้

ธุรกิจที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย จึงเป็นธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างโลหะ เช่น ตึกสงู สะพาน การก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพืน้ฐานต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านีส้ามารถก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายในประเทศไทยยังคงมีการพึ่งพิง

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจดัหาพลงังานเป็นสําคญั ซ่ึงความเก่ียวเนื่องของ NDT กับอุตสาหกรรมพลงังานสามารถสรุปได้ดังภาพ 
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การสํารวจและผลิต 

ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอน

 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊าซ 
NGV,LP

 

โรงงานปิโตรเคมขีัน้ต้น 

โรงงานปิโตรเคมขีัน้กลาง 

และขัน้ปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อื่นๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย 

นํา้มนั 
สําเร็จรูป 

อื่น ๆ รวมทัง้
วตัถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรม 

 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี

บริการก๊าซ 

นํา้มนัดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คุณภาพของท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ท่อส่งนํา้มนั และ อื่น ๆ 

ทดสอบการก่อสร้างและติดตัง้โรงงาน  

และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ ถัง

นํา้มนั รวมทัง้สารเคมอีนัตรายอื่น ๆ ตาม

กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ

เก็บรักษา 

โรงกล่ันนํา้มัน 

ทดสอบการก่อสร้างและติดตัง้แท่นขุดเจาะ

นํา้มนั และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

 
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหว่าง

การใช้งานสําหรับโรงงานปิโตรเคมีขัน้ต้น  

รวมทัง้ขัน้กลางและปลายบางส่วน 
 
ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี

บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV

และสถานท่ีใช้ก๊าซ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

การเช่ือมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

 

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  NDT / Inspection & Certification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDT / Inspection & Certification มีความจําเป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพสําหรับการจดัหาพลงังานทัง้กระบวนการ

ตัง้แต่การสํารวจและผลิตจนถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน  ดังนัน้ NDT / Inspection & Certification จึงมีแนวโน้ม

การเติบโตตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซ่ึงมีข้อดี คือ เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ภาครัฐได้เร่ิมให้ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดบัครัวเรือน

เพิ่มมากขึน้ เห็นได้จากการออกกฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับก๊าซ LPG/CNG   

ถังสารเคมี และภาชนะรับความดัน   อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัย   

ทําให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่ควร ซ่ึงหากมีการให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะทําให้การเติบโตของ

การให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างก้าวกระโดด 
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ทัง้นี ้ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นการ

ให้บริการที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานของคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบรับรอง

โรงงานและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทัง้การตรวจสอบตามกฎหมาย จึงทําให้ฐานลูกค้า

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจน้อย 

 

ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของนํา้มันเช่ือเพลิงและก๊าซ 

ก๊าซหุงต้ม(LPG) : 

- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซ ต้องขอรับใบอนุญาตและกําหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปีและต้องมีการตรวจสอบและรับรองทัง้ในการก่อสร้างใหม่และทุก ๆ 5 ปี  

ก๊าซธรรมชาติ (CNG) : 

- สถานีบริการ และสถานที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องขอรับใบอนุญาตและ

กําหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปีและต้องมีการตรวจสอบและรับรองทัง้ใน

การก่อสร้างใหม่และทุก ๆ 5 ปี 

นํา้มัน (Aboveground Storage Tank): 

- ถังนํา้มนัขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบภายนอกทุกปี และตรวจภายในทุก 15 ปี 

 

นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภยัของสถานทีเ่ก็บ ใช้งานและการขนส่งก๊าซและนํา้มนัแล้ว ภาครัฐ

ยงัได้ให้ความสําคญักับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนส่งสารเคมีอนัตราย โดยกําหนดให้ถังบรรจุและ

ขนส่งสารเคมีอนัตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 และ 6 ปีตามมาตรฐานสากลกําหนด 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลังงานจากนํา้มันหรือก๊าซธรรมชาติ  โครงสร้างของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขัน้ คือ  

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น เป็นการนําก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของนํา้มันมาแปรสภาพเป็นสาร   

โอเลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่านกระบวนการกลัน่ แยก ทําให้แตกตวั และแปรรูป 

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง เป็นการนําผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้นผ่านกระบวนการแปรรูป

ต่าง ๆ เช่นเม็ดพลาสติก วสัดุสงัเคราะห์ต่าง ๆ 

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ปลาย เป็นการนําผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลางไปผ่านกระบวนการ

แปรรูปต่าง ๆ ให้กับการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ เป็นต้น 

การทดสอบโดยไม่ทําลายและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเก่ียวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น

และขัน้กลาง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและสารกัดกร่อน   

ซ่ึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant Shutdown Inspection) ตามมาตรฐานการซ่อมบํารุง ดังนัน้ การขยายการลงทุนใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ได้เป็นอย่างดี 
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การประกาศให้ท้องที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเ ป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่ม

ผู้ประกอบการปิโตรเคมีเกิดการต่ืนตัวในเร่ืองส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึน้ รวมทัง้ กระตุ้นให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปล่อย

มลพิษในโรงงาน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถให้บริการตรวจสอบเก่ียวกับการร่ัวไหลของท่อและวาวล์

ต่าง ๆ ได้ด้วยเคร่ืองมือ Advanced NDT 

 

 ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

การดําเนินการของโรงไฟฟ้า แม้ความซบัซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ต้องได้รับการ

ควบคุมโดยการทดสอบโดยไม่ทําลาย รวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงาน

ติดตัง้โรงไฟฟ้าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง  มีการตรวจสอบหม้อนํา้ ท่อส่งไอนํา้  

โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง 

(Approved vender list) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ทําให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการเติบโต

ตามการขยายตวัของการผลิตไฟฟ้า 

 

2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

สําหรับในประเทศ ธุรกิจนีมี้การแข่งขันกันพอสมควร  แต่ด้วยการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ได้ตาม

มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน และความสัมพันธ์ที่ดี ทําให้บริษัทฯ ยังคงรักษาลูกค้าไว้ได้ สําหรับคู่แข่งขันจาก

ต่างประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทําลายที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง (Advanced NDT) บริษัทข้าม

ชาติเหล่านีย้ังมีการให้บริการในวงจํากัด เนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการที่สูงเม่ือเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย   

ในปัจจุบันบริษัทที่ใช้การทดสอบแบบ Advanced NDT ยังมีสัดส่วนน้อยเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีแบบทั่วไป (Conventional 

NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มีต้นทุนที่สงูกว่ามาก  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของบริษัทต่างชาติ

จะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้กว้างขึน้ ทําให้บริษัทอื่น ๆ เล็งเห็นข้อดีและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีนี ้และจะมี

ส่วนช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ในอนาคต 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ แต่ใช้การสร้างพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่ค้ากับ

บริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT   ในขณะเดียวกัน ก็ทําการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก

พนัธมิตรเหล่านี ้เพื่อพฒันาการให้บริการของตนเองและ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต 

ความได้เปรียบสําหรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภาพในการให้การทดสอบที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้า ความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และ

ความรวดเร็วในการให้บริการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทฯ  

มีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นในการแข่งขนั ดงัต่อไปนี ้

• เป็นหนึ่งในผู้นําตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมลูค่าตลาดรวม 

• มีบริการที่ครบวงจร  โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  ซ่ึงบริษัทฯ มีบุคลากรใน

ด้านนีม้ากกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ  และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องได้ทุกประเภท 

• มีความต่อเนื่องในการให้บริการสูง โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซ่ึงมีฐาน

ลกูค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ 
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• มีการสร้างมลูค่าเพิ่มของการบริการ  โดยการนําผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทย์

ความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า  เพื่อให้ลกูค้าสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

• มีพนัธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง  ลกูค้าหลักของบริษัท เช่น บริษัทผู้สํารวจและผลิตปิโตรเลียม โรงกลัน่นํา้มัน

และก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี และผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มั่นคง มีช่ือเสียง

เป็นที่รู้จกั  ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมั่นลกูค้าใหม่เกิดความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของ

บริษัทฯ 

• มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการทํางาน โดยมีทีมงานด้านความปลอดภัยทําหน้าที่ควบคุมดูแลการ

ปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอ  ช่วยให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในคุณภาพการบริการของบริษัทฯ มากย่ิงขึน้ 

• มีความพร้อมของทีมงาน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการสําหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• ได้รับการรับรองด้านคุณภาพโดย ISO 9001(ระบบบริหารงานคุณภาพ), ISO 17020 (มาตรฐานข้อกําหนด

สําหรับหน่วยตรวจ), ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลาย) 

ISO/IEC 17025 (ห้องปฏิบติัการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา),  OHSAS 18001 (การรับรองระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และมีโครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่น ๆ ในอนาคต

เพื่อเป็นการยืนยนัคุณภาพในการให้บริการของบริษัทฯ 

• ได้รับสิทธิประโยชน2์8จาก28สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 

2.4 การจัดหาวัตถุดิบที่จําเป็นในการดําเนินธุรกิจ 

วัตถุดิบที่จําเป็นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่

ทําลาย  และวัสดุสิน้เปลือง เช่น สารรังสี แผ่นฟิล์ม เป็นต้น  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทฯ นําเข้าจากต่างประเทศ

และบางส่วนสัง่ซือ้จากตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย ส่วนวสัดุสิน้เปลืองจะสั่งซือ้กับตวัแทนจําหน่ายในประเทศแทบทัง้หมด   

ทัง้นี ้ตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองมือและวัสดุสิน้เปลืองมีอยู่หลายราย  บริษัทฯ จึงไม่มีความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้จัดจําหน่ายรายใด

รายหนึ่ง 

การนําเข้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นําเข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI   การซือ้ขายจะใช้เป็น

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบริษัทฯ มิได้ทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการสั่งซือ้วัตถุดิบ   อย่างไรก็

ตาม ที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไม่จดัว่ามีนัยสําคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ สําหรับในอนาคต

ผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงในกรณีที่ยอดซือ้

วตัถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคัญ 
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2.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

       การใช้งานวสัดุอนัตรายที่มีความจําเป็นสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลาย เช่น สารรังสี ภายใต้การควบคุมจาก

สํานกังานปรมาณูเพื่อสนัติ  โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการจดัเก็บและใช้งานสารรังสีอย่างเข้มงวด สารรังสีที่เหลือจากการใช้

งานจะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจําหน่ายเพื่อจดัส่งกลบัไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อกําหนดทางกฎหมาย  ส่วนวสัดุที่อาจก่อให้เกิด

อนัตรายประเภทอื่น เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี นํา้ยาล้างฟิล์ม เศษวสัดุ จะถูกรวบรวมและจดัส่งให้กับบริษัทรับกําจดัของเสีย

อตุสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัของผู้เก่ียวข้องและส่ิงแวดล้อม

เป็นอย่างมาก โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเข้าตรวจสอบการทํางานของพนกังานที่หน้างานของ

ลกูค้าและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองด้าน

อตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดบั 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

 

2.6 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

28 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวม 6 ฉบบั 

28ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของรายได้รวม โดยในส่วนของการ

ให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย บริษัทได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 54.00  ของรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทําลาย และส่วนของ

การให้บริการตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 38.32 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง  ส่วนของ 28การ

ทดสอบคุณสมบติัทางกลของวสัดุ2 8ได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 7.68 ของรายได้จากการ28ทดสอบคุณสมบติัทางกล 

 

งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

 โดยทัว่ไปธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะรับจ้างทํางานตามสัญญากําหนดการส่งมอบงานจะแตกต่างกันตามที่ลกูค้า

กําหนด บริษัทคํานวณมลูค่างานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบญัชี โดยวิธีอัตราร้อยละของงานที่เสร็จ 

(Percentage of work completion) 

 ณ วนัสิน้งวด 31 ธันวาคม 2562 งานที่ยงัไม่ส่งมอบคิดเป็นมลูค่า 59.83 ล้านบาท  
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1.  ความเสี่ยงในการเรียกชําระเงินจากลูกค้า 

 ลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO โดยบริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนีป้ระมาณกว่า 

50% ซ่ึงไม่มีปัญหาการชําระเงิน ในบางกรณีอาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบการตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบ้าง  

ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนีป้ระมาณกว่า 40%  ซ่ึงปกติ

โครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลัน่นํา้มนั การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่หรือผู้รับเหมา

หลกัเป็นผู้ดําเนินโครงการ โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบ งานตรวจสอบและรับรอง 

ดงันัน้ในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถดําเนินโครงการได้สําเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับชําระจาก 

ผู้ว่าจ้าง จนส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้  

 การป้องกนัและลดความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนีใ้นอนาคตไว้ โดยการพิจารณาการให้เครดิต

ลูกค้ากลุ่มที่ 2 ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงาน

โครงการที่จะดําเนินการ  รวมทัง้พิจารณาประวัติการชําระหนีโ้ดยการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้

พิจารณาจัดระดบัชัน้ลูกหนีทุ้กไตรมาส  กรณีมีข้อบ่งชีข้องการผิดนัดชําระหนี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการขอให้ผู้รับเหมาจัดทํา

หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง  หรืองดการให้บริการกับลูกค้ารายนัน้ชั่วคราวจนกว่า  

มลูหนีเ้ก่าได้รับการชําระเรียบร้อย 

 

2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานให้บริการเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

(Inspection & Certification) จึงจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่าง

แม่นยํา เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนํามาซ่ึงความเสียหายต่อทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทัง้ ยังต้องมี

จํานวนพนักงานที่มีความสามารถจํานวนมาก เพื่อให้มีรายได้มากขึน้ ซ่ึงหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่ไม่มี

ความสามารถ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้  

การป้องกนัและลดความเส่ียง 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอนัดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากร

ด้วยการส่งไปอบรมทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้จัดตัง้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบ

โดยไม่ทําลาย การตรวจสอบและรับรอง และหลกัสตูรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น ประกอบกับ

การที่บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้ทําข้อตกลงกับ

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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สถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อช่วยในการจัดหาบุคลากร  จึงสามารถทําให้คัดสรรบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้ตรง

ตามวตัถุประสงค์การทํางาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอสําหรับการให้บริการและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซ่ึงสามารถทําให้เกิดความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ ได้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ํากว่า

ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  มีการทําประกันสขุภาพ จดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นสวสัดิการ

ให้กับพนักงาน ให้ทุนการศึกษาในสายงานเก่ียวข้อง และอื่น ๆ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน 

ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้  

 

3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 

การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทําลาย (Testing) จะมีการรายงานผลการทดสอบระบุส่ิงที่ตรวจพบในชิน้งาน

และประเมินผลเบือ้งต้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับของมาตรฐานสากล ซ่ึงไม่ใช่การรับประกันหรือการรับรองว่า

ชิน้งานที่ผ่านการทดสอบจะมีความเหมาะสมในการใช้งานทัง้หมด เนื่องจากยังต้องนําข้อมูลทัง้ด้านการออกแบบ วัสดุ  

การทดสอบอื่น ๆ มาประกอบและวิเคราะห์ต่อไปอีก หรือกล่าวได้ว่าการทดสอบเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพเท่านัน้  

ส่วนงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) เป็นการตรวจสอบที่มีหลายขัน้ตอนและ

ต้องใช้ข้อมลูการออกแบบ วิธีการผลิต การทดสอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบโดยไม่ทําลาย มาประกอบและประมวลผล

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากลและ/หรือข้อกําหนดของกฎหมาย ซ่ึงอาจมีความเส่ียงเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ทําให้ชิน้งานมีความเสียหายจากการใช้งานจริง 

การป้องกนัและลดความเส่ียง 

 สาเหตุที่การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้นัน้ ส่วนใหญ่มาจากการทํางานข้ามขัน้ตอนและ/

หรือละเลยการทํางานอย่างจริงจังของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพฒันาให้ความรู้ความสามารถในการทํางาน โดย

ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมและการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสร้างจิตสํานึกและ

ผลกระทบหากไม่ปฏิบติังานอย่างที่ควร รวมทัง้ การตรวจสอบและกํากับเป็นระยะ ๆ ของผู้บงัคบับญัชา นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้

จดัทําประกันภัยบุคคลที่ 3 สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีผลมาจากการปฏิบัติงานบริษัทฯ ในวงเงิน 100 ล้านบาท  

ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทฯ จึงมีความเช่ือมั่นว่า ความเส่ียงจากการรับรองผลงาน เป็น

ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได้และไม่เคยประเมินผลการตรวจสอบผิดพลาดแต่อย่างใด 

 

4.  ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

การทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ เป็นการบริการที่ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก ซ่ึงพนักงานที่ มี

ความสามารถอาจแยกตวัมาตัง้ธุรกิจขึน้มาแข่งขนัหรือแบ่งส่วนในตลาดจากบริษัทฯ ได้ไม่ยากนกั แต่การที่ธุรกิจจะเติบโตต้อง

อาศยัระบบงานและผลงานที่ดี รวมทัง้ ปัจจยัอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบอีกมาก นอกจากนี ้ ยงัมีบริษัทคู่แข่งจากต่างประเทศที่ 

เข้ามาในไทยโดยให้บริการที่แตกต่างจากงานที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบริการทดสอบโดยไม่ทําลายขัน้สูง 

(Advance NDT) 
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การป้องกนัและลดความเส่ียง 

นอกจากการให้ผลตอบแทนสูงแก่พนักงานที่มีความสามารถแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน

บริษัทฯ ได้จดัทําข้อตกลงการว่าจ้างที่รัดกุมเพื่อป้องกันการลาออกแล้วมาตัง้ธุรกิจแข่งขนักับบริษัทฯ ในภายหลงั ขณะเดียวกัน 

บริษัทฯ ได้จดัหาและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการตรวจสอบและทดสอบเพื่อนํามาเพิ่มมูลค่าการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวทางการตลาดโดยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างชาติที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน  Advance NDT 

ในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน ซ่ึงทําให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลูกค้าในตลาดเพิ่มขึน้และได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก

พนัธมิตร เพื่อพร้อมรองรับการแข่งขนัที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต  

 

5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

บริษัทฯ ไม่มีหนีเ้งินกู้ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จึงไม่มีปัจจยัความเส่ียง จากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้เงินกู้

และการชําระหนี ้ อีกทัง้ บริษัทคู่ค้ามีขนาดใหญ่และมีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงทําให้ไม่มีความกังวลในเร่ืองของ         

ความเส่ียงทางด้านการเงินของบริษัทฯ 

 

6.  ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา  

 บริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นจํานวนน้อย จึงมีความเส่ียงจากอัตราการ

แลกเปล่ียนเงินตราบ้างเล็กน้อย ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้เงินสกุลท้องถ่ินทัง้ในด้านรายรับและรายจ่าย 

 

7.  ความเสี่ยงด้านสภาวะอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการ

สํารวจและขุดเจาะนํา้มันและก๊าซ  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม Steel Fabrication เป็นต้น ในปี         

2558-2559 ได้เกิดความผนัผวนของราคานํา้มนัอย่างรุนแรง คือ ราคานํา้มนัในตลาดโลกปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

อตุสาหกรรมการสํารวจและขุดเจาะนํา้มนัและก๊าซซบเซาต่อเนื่องเช่นกัน ทําให้ความต้องการในการใช้บริการงานทดสอบและ

ตรวจสอบลดลงมากกว่าคร่ึงหนึ่ง และเป็นปัจจยัที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึน้ บริษัทฯ จําเป็นที่ต้องลด

ราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าสําคัญไว้ ซ่ึงทําให้ผลประกอบการลดต่ําลงด้วย

เช่นกัน 

ส่วนด้านการแข่งขนัในธุรกิจบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองนัน้ ปัจจุบนัมีธุรกิจบริการดงักล่าวมากย่ิงขึน้ ทําให้

มีผลกระทบต่อราคาค่าบริการบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามค่านิยมขององค์กรที่กําหนดไว้ คือ 

ถูกต้อง ปลอดภยั บริการฉับไว ใส่ใจลกูค้า รักษาคุณภาพ 

การป้องกนัและลดความเส่ียง 

1. รักษาฐานลกูค้าเดิมที่เป็นพนัธมิตรซ่ึงใช้บริการของบริษัทฯ มาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรับลดค่าบริการลงเล็กน้อย 

2. เร่งสร้างฐานลกูค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ให้มากขึน้ 

3. พฒันาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001 และ 

OHSAS 18001 เป็นต้น เพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณภาพงานบริการแก่ลกูค้า    

4. พฒันาบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปเพิ่มมากขึน้ เพื่อสร้างความหลากหลายของบริการ  
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5. จัดตัง้กลุ่มงานการตลาด และกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายตลาดงานด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา ให้กว้างขึน้ อีกทัง้ ศึกษาความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติม 

เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและ/หรือเสริมสร้างบริการใหม่ให้มากย่ิงขึน้ 

6. จัดตัง้ส่วนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและประเมินความเหมาะสม เพื่อนํามา

พฒันาเป็นบริการใหม่ให้กับลกูค้า 

 

8.  ความเสี่ยงเร่ืองวัสดุสิน้เปลือง 

บริษัทฯ มีการใช้วัสดุสิน้เปลืองในการให้บริการหลายชนิดด้วยกันและมีมูลค่าไม่สูงนกั ส่วนใหญ่จะสั่งซือ้ผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศและจากผู้จดัจําหน่ายหลายรายด้วยกันโดยไม่เน้นสั่งซือ้จากรายเดียว บริษัทฯ จึงไม่มีความเส่ียง

จากการพึ่งพาผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีการวางแผนการปฏิบติังานล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงในการ

ขาดแคลนวสัดุสิน้เปลืองในการให้บริการ 

 

9.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมาย ถือเป็นปัจจยัที่มีความสําคัญและส่งผลต่อ

การเติบโตและทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงต้องติดตามข่าวสาร ข้อมูล ทิศทางการ

ดําเนินงานของรัฐบาลตลอดเวลา และทํางานประสานงานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ทัง้ที่เป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบเป็นระยะ ๆ  โดยกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

ระดบัสงูที่ต้องดําเนินการ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ จึงติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อนํา

ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ มาปรับเปล่ียนให้สอดคล้องต่อการปฏิบติังาน 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 

      ทรัพย์สินหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

 

 4.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที่ ท่ีตัง้ เนือ้ที่ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 

(บาท) 

วัตถุประสงค์ในการ

ถือครองท่ีดิน 

66114 และ 

66115 

อ.บ้านบึง  

จ.ชลบุรี 

1 งาน  

66 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 1,932,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานสาขา 

66116 อ.บ้านบึง  

จ.ชลบุรี 

41 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 287,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานสาขา 

110547 อ.เมือง  

จ.ระยอง 

2 ไร่ จดจํานองกับธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

-ไม่มี- 2,800,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานใหญ่ 

89857 อ.เมือง  

จ.ระยอง 

2 ไร่ 1 งาน 

18.6 ตารางวา 

จดจํานองกับธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

-ไม่มี- 4,000,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานใหญ่ 

89858 อ.เมือง  

จ.ระยอง 

1 ไร่ 3 งาน 

77.9 ตารางวา 

จดจํานองกับธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

-ไม่มี- 2,200,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานใหญ่ 

31034 และ 

31035 

อ.บ้านบึง  

จ.ชลบุรี 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 7,500,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานสาขา 

6628 เขตประเวศ 

จ.กรุงเทพฯ 

38 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 2,280,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานสาขา 

107110 อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 

1 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 3,081,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานย่อย 

205926 อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 9,800,000 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานสาขา 

72919 อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 

1 ไร่ 3 งาน 

74.2 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- 14,101,180 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ

สํานกังานสาขา 

รวม 47,981,180 
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4.1.2     เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอ่ืน 

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 

หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ, จดจํานองกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 49,976,883.32 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 55,212,348.46 

เคร่ืองใช้สํานักงาน เป็นเจ้าของ 3,329,042.19 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้สํานกังาน เป็นเจ้าของ 1,331,316.61 

งานระบบสาธารณูปโภค เป็นเจ้าของ 424,715.33 

ยานพาหนะ 
เป็นผู้เช่า (สญัญาเช่าทางการเงิน) 5,930,810.00 

เป็นเจ้าของ 24,562,015.37 

รวม 140,767,131.28 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  

บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จํากัด (“นาแคป”) (จําเลย) 

เก่ียวกับมลูหนีท้ี่นาแคปค้างชําระกับบริษัทเป็นจํานวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอดลกูหนีค้งค้างรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็น

ยอดภาษีมลูค่าเพิ่มจํานวน 0.89 ล้านบาท) ซ่ึงปัจจุบนับริษัทได้ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญแล้วทัง้จํานวน มลูหนีจํ้านวน

ดงักล่าวเป็นมลูหนีจ้ากนาแคปโดยตรงจํานวน 12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด (“โอพีไอ”) 

จํานวน 5.16 ล้านบาท ซ่ึงทัง้สองเป็นผู้รับเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) 

โดยนาแคปเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมาช่วงจากนาแคปอกีทอดหนึ่ง บริษัทรับงานตรวจสอบท่อ

ก๊าซร่วมกับโอพีไอโดยมีเง่ือนไขว่าโอพีไอจะจ่ายชําระเงินให้กับบริษัทหลังจากที่ได้รับชําระจากนาแคปแล้ว ดังนัน้นาแคปจึง

เป็นผู้รับผิดชอบในมลูหนีท้ัง้หมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนีข้องนาแคปมาให้กับบริษัทเม่ือวนัที่ 21 มีนาคม 2551) 

นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างสําหรับ

อุตสาหกรรมพลงังานและมีเครือข่ายทัว่โลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการวางท่อส่งก๊าซให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดย

บริษัทฯ รับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อ

ส่งก๊าซส่วนต่อเส้นที่สามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง  และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์

ไทยมาเลเซีย (รับงานร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 89 ล้านบาท 

โครงการเร่ิมต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายชําระเงินอย่างสม่ําเสมอทุกเดือน จนกระทัง่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ที่เร่ิม

มีการค้างชําระ ซ่ึงบริษัทฯ ใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมทัง้จดัทําหนงัสือถึงผู้บริหาร ปตท.เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการชําระหนี ้

ของนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนีสํ้าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ลงวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2549 โดยตกลงจะชําระหนี  ้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างนัน้นาแคปมีการชําระหนีบ้างส่วน 

จนกระทัง่บริษัทฯ ดําเนินงานตามสญัญาเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีการสรุปงานให้นาแคปตามสญัญาแต่

ยงัมิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเช่ือมท่อก๊าซที่ทดสอบด้วยรังสีสําหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็น

หลกัฐานสําคญัในการตรวจสอบที่นาแคปจําเป็นต้องใช้ประกอบการส่งมอบงานให้กับ ปตท. โดยบริษัทฯ แจ้งต่อปตท.และนา

แคปว่าจะส่งมอบก็ต่อเม่ือนาแคปชําระหนีท้ัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท.

ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ทําหนงัสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยงัไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคปไม่ส่ง

มอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอนําฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ 

ปตท.แต่อย่างใด ซ่ึงหมายความว่านาแคปยงัมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ดังกล่าวให้ ปตท.อย่าง

สมบรูณ์   

 

ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายสําหรับความเป็นไปได้ในการได้รับชําระหนี ้

นาแคปได้รับจ้างทํางานให้แก่ ปตท.จํานวนทัง้สิน้ 4 สญัญา โดยมีงาน 1 สญัญา คือ สญัญาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ที่ ปตท.ยังมีหนีค้งเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็นจํานวนเงิน  101.88 ล้านบาท  

ในขณะที่มีเจ้าหนีข้องนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินทัง้สิน้ 1,204.04 ล้านบาท ซ่ึง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตาม

คําสัง่อายดัแม้แต่รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่าค่าจ้างคงเหลือที่จะชําระให้นาแคปไม่เพียงพอที่จะชําระตามกฎหมายอายัด

ได้ทุกราย ประกอบกับนาแคปได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึง

ยงัเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่  รวมทัง้ไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องชําระเงินให้ใคร  จึงได้
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ย่ืนคําร้องขอเพิกถอนคําอายัดของเจ้าหนีทุ้กราย  โดยจะขอนําเงินค่าจ้างคงเหลือจํานวนดังกล่าวไปวาง ณ สํานักงานวาง

ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนีท้ี่แท้จริงต่อไป  ซ่ึงศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและได้มีคําสั่งอายัดแล้วบางราย แต่ยงัไม่

ครบทุกคําสั่ง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนีเ้ป็นจํานวนมาก ปตท.จึงยังไม่สามารถนําเงินไปวาง ณ สํานักงานวางทรัพย์ได้ ทัง้นี ้

หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคปให้กับธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหนีท้ี่ศาลสั่งอายัดทุก

รายจะได้รับชําระหนีต้ามสดัส่วน 

     บริษัทฯ ตัง้มูลหนีท้ี่เ ก่ียวข้องกับนาแคปเป็นหนีส้งสัยจะสูญทัง้จํานวนแล้วเม่ือปี 2550 และต่อมา เม่ือวันที่ 20 

มีนาคม 2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปชําระหนีแ้ก่บริษัทฯ ทัง้จํานวนพร้อมดอกเบีย้ แต่ก็ไม่ได้รับชําระหนี ้ นอกจากนี  ้        

นาแคปได้ถูกบริษัท  เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส  จํากัด ฟ้องคดีล้มละลาย เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  และศาลมีคําสั่งพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาดเม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซ่ึงบริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอรับชําระหนีต่้อเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เม่ือวนัที่ 

21 กรกฎาคม 2553 ในวนันดัตรวจคํารับชําระหนี ้ เม่ือวนัที่ 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจ้าหนีย่ื้นคําขอรับชําระหนีร้วม  78  

ราย  เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้  7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพนัห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนส่ีหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบส่ีบาท

สามสิบเก้าสตางค์) ต่อมา จพท.ได้นัดประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรกเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2454 เพื่อปรึกษาว่า ควรจะยอมรับคําขอ

ประนอมหนีก่้อนล้มละลายของลูกหนี ้  หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลูกหนีล้้มละลายต่อไป   โดย จพท.28แจ้งว่า   28

นาแคป28ได้ย่ืนคํา 28ขอประนอมหนีก่้อนล้มละลาย ฉบบัลงวนัที่  17  สิงหาคม 2554 เสนอเง่ือนไขว่า ยอมชําระบรรดาหนีท้ี่ศาลมี

คําสัง่อนุญาตให้ได้รับชําระหนีแ้ล้ว เป็นจํานวน ร้อยละ 20 ของยอดหนีท้ี่ศาลมีคําสัง่อนุญาต มีกําหนดชําระให้เสร็จสิน้ในงวด

เดียวภายใน 3 ปี นบัจากวนัที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี ้  แต่เนื่องจากเจ้าหนีท้ี่มาร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบ

คําขอประนอมหนีก่้อนล้มละลายของนาแคปในวนัประชุม จึงขอเล่ือนการลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนีอ้อกไปก่อนเพื่อ

ขอเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา  จพท.จึงเล่ือนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554  แต่เม่ือถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี  ้    

ครัง้แรก (ที่เล่ือนมา) เนื่องจาก จพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนีซ่ึ้งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพืน้ที่ที่เกิดอุทกภัยได้  จึงต้อง

เล่ือนการประชุมออกไปเป็นวนัที่  20  มีนาคม 2555  แต่ต่อมาเม่ือถึงวนันดัประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก (ที่เล่ือนมา) เนื่องจาก จพท.

ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ครบทุกราย  จึงต้องเล่ือนการประชุมเจ้าหนีอ้อกไปอีกครัง้เป็นวนัที่ 10 กรกฎาคม  2555 

เวลา  10.00  นาฬิกา  

 ในชัน้สอบสวนคําขอรับชําระหนี ้  บริษัทฯ ได้นําส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับมูลหนีท้ี่ได้ย่ืนคําขอรับชําระหนีข้อง

นาแคป  ในมลูหนีต้ามคําพิพากษา  และมลูหนีต้ามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อ จพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

การพิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งต่อไป  ซ่ึงบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับชําระหนีต้ามที่ได้ย่ืนคําขอรับชําระหนีไ้ว้ เพราะ

บริษัทฯเป็นเจ้าหนีต้ามคําพิพากษา และมีหลักฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รับชําระหนีเ้พียงบางส่วนเท่านัน้ ไม่เต็ม

จํานวนที่ย่ืนคําขอรับชําระหนี ้  หากที่ประชุมเจ้าหนีมี้มติยอมรับตามที่นาแคปเสนอขอชําระหนีเ้ป็นจํานวน ร้อยละ 20 ของยอด

หนีท้ี่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ได้รับชําระหนี ้ และจากการที่จพท.สามารถรวมทรัพย์สินของลูกหนีไ้ด้เพียงเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 

2,189,468.53 บาท  จากที่มีเจ้าหนีย่ื้นคําขอรับชําระหนีร้วม 71 รายเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้  5,395,172,963.86 บาท  หาก 

จพท. จะแบ่งชําระให้แก่เจ้าหนีทุ้กราย ก็ต้องนํามาหารเฉล่ียตามสัดส่วน  ทําให้ไม่มีเจ้าหนีร้ายใดได้รับชําระหนีเ้ต็มจํานวน 

 เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันนัดประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก (ที่เล่ือนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหนีข้อง

ลูกหนี ้แต่เนื่องจากเจ้าหนีร้ายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้าหนีว่้ายังไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของกรรมการผู้มีอํานาจ จึงขอเล่ือนลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรกออกไปอีกครัง้หนึ่งเป็นวันที่ 13 

ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. โดยทนายความของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนีค้รัง้แรก (ที่เล่ือนมา) ในวันที่ 13 

ธันวาคม 2555 ซ่ึงภายหลงัการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก จพท.แจ้งว่าลกูหนีไ้ม่ประสงค์ที่จะขอประนอมหนีก่้อนล้มละลาย 
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โดยกรรมการลูกหนีไ้ด้ย่ืนคําร้องขอถอนคําขอประนอมหนีก่้อนล้มละลาย ฉบบัลงวนัที ่7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้มีคําสั่ง

อนุญาตแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนีจึ้งมีมติให้ จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนีล้้มละลาย เม่ือศาลมีคําพิพากษาให้

ลูกหนีล้้มละลายแล้ว จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนีเ้พื่อนํามาแบ่งปันให้แก่เจ้าหนีต้ามสัดส่วนต่อไป โดยลูกหนี ้

สามารถขอประนอมหนีภ้ายหลงัล้มละลายได้อีกตามกระบวนการล้มละลาย 

 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2556 ศาลมีคําพิพากษาให้ลูกหนีล้้มละลาย ขณะนีอ้ยู่ระหว่างพิจารณาคําขอรับชําระหนีข้อง

บรรดาเจ้าหนีแ้ต่ละราย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี ้ ซ่ึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการย่ืนขอเฉล่ียทรัพย์ โดยกําลงัสืบทรัพย์ของ 

บจก.นาแคป และเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ต้องตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนีทุ้กรายก่อนว่ามีหนีค้้างชําระต่อกันจริงหรือไม่ ซ่ึงตรวจ

ไปได้เพียง 30 รายเท่านัน้ ในระหว่างนัน้ทาง บจก. นาแคป ได้ฟ้องเรียกร้องค่าความเสียหายจาก บมจ. ปตท. จากการเปล่ียน

งาน เพิ่มงานและอื่น ๆ โดยเม่ือปี 2557 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชีข้าดให้ บมจ. ปตท. จ่ายค่าเสียหายให้ บจก. นาแคป แต่ 

บมจ. ปตท. ก็ย่ืนอุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาลฎีกา จนเม่ือวนัที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาลฎีกามีคําพิพากษาว่า ไม่รับคํา

วินิจฉัยอุทธรณ์ของ บมจ. ปตท. ดังนัน้ บมจ. ปตท. จึงต้องจ่ายเงินตามคําพิพากษาของศาล รวมเป็นเงิน 4,654 ล้านบาท 

ให้แก่ บจก. นาแคป ซ่ึงขณะนี ้บจก. นาแคป มีเจ้าหนีท้ัง้สิน้ 78 ราย รวมมูลค่าหนีเ้ป็นเงิน 7,538 ล้านบาท ส่วนรายของ  

บริษัทฯ นัน้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ระหว่างทําความเห็น ทัง้นี ้บมจ. ปตท. ได้ทําการวางเงินที่ศาลแล้ว แต่ยังไม่ทราบ

ยอดเงินที่แน่นอน ซ่ึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรอให้ บมจ. ปตท. แถลงยอดเงินที่แน่นอนก่อน จึงจะพิจารณาแบ่งให้แก่

เจ้าหนีท้ี่ขอรับชําระหนีต่้อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 1 หน้า 35 

 

 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท   บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 

ช่ือภาษาอังกฤษ   QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อหลักทรัพย์   QLT 

เลขทะเบียนบริษัท  0107550000220 

ทุนจดทะเบียน   98.57 ล้านบาท ทุนชําระแล้ว  98.57 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ  ใ ห้บ ริการต รว จ สอบ แล ะท ด สอบ โด ยไ ม่ทํ า ลา ย ( Non- Destructive Testing)  

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ( Inspection & Certification) และการทดสอบ

คุณสมบติัทางกลของวสัดุ (Mechanical Testing) 

ที่ตัง้สํานักงานใหญ่  เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028 

ที่ตัง้สํานักงานสาขา (1)  เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 20170 

โทรศพัท์ 0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร  0-3810-9653 

ที่ตัง้สํานักงานสาขา (2)  เลขที่ 50 ซอยพฒันาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

    โทรศพัท์ 0-2116-9294 โทรสาร 0-2722-1132 

ที่ตัง้สํานักงานสาขา (3)  เลขที่ 83/50 หมู่ที่  ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

    โทรศพัท์ 0-3300-5161 ถึง 3   โทรสาร 0-3300-5164 

เว็บไซต์    www.qualitechplc.com 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) Tower A ชัน้ 14 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

เลขที่ 316/32 ซอยสขุุมวิท 22 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 

 

6.2  ข้อมูลสําคัญอ่ืน  

 

      -ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

http://www.qualitechplc.com/
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  

 

7.1  หุ้นสามัญ 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 98.57 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98.57 ล้านหุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

เป็นหุ้นสามญัที่ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 98.57 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามญัจํานวน 98.57 ล้านหุ้น  

 

7.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

  ณ 31 ธันวาคม 2562 

ลําดับ รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 

1 กลุ่มนายสรรพชัญ์  รัตคาม1 22,393,260 22.72 

2 กลุ่มนายสมชาญ  ลพัธิกุลธรรม2 19,106,535 19.38 

3 กลุ่มนายธวชัชยั  ลิปิธร3 12,213,220 12.39 

4 กลุ่มนายสธุิสาร  สิริจนัทรดิลก4 7,406,815 7.51 

5 นางสาววิมล  แซ่เตียว 3,675,600 3.73 

6 กลุ่มนายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ 5 3,428,255 3.48 

7 NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC 3,218,600 3.27 

8 นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช 1,722,000 1.80 

9 นางสาวปิยะดา  คุณทรงเกียรติ 1,519,700 1.54 

10 นายสมชาย  ปัดภยั 1,250,000 1.27 

รวมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 75,983,385 77.09 

รวมจํานวนหุ้นทัง้หมด 98,568,485 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 
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หมายเหตุ :  
1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสรรพัชญ์  รัตคาม 17,840,000  18.10 

นางสาวญาณกร  รัตคาม 4,502,000  4.57 

นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม 35,910  0.04 

นางสาวปรานี รัตคาม 

นายคมจักร  รัตคาม 

14,650 

700  

0.01 

0.00 

รวม 22,393,260    22.72 

 
2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม 10,027,500  10.17 

นางสาวมณชญา ลพัธิกุลธรรม 4,660,835  4.73 

นางสาวมนสิชา ลพัธิกุลธรรม 

นายมณธนทั  ลพัธิกุลธรรม 

4,410,000 

8,200 

4.47 

0.01 

รวม 19,106,535 19.38 

 
3 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายธวชัชัย ลิปิธร ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายธวชัชัย ลิปิธร 4,719,520 4.79 

นางสาวกมลนนัท์  ลิปิธร 3,864,500 3.92 

นางนวลนภา ลิปิธร 3,629,200 3.68 

รวม 12,213,220 12.39 

 
4 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสธุิสาร สิริจนัทรดิลก ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสธุิสาร  สิริจนัทรดิลก 4,042,500 4.10 

นายยุทธชยั  สิริจนัทรดิลก 3,364,315 3.41 

รวม 7,406,815 7.51 
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5 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 

นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ 1,835,055 1.86 

นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์ 1,593,200 1.62 

รวม 3,428,255 3.48 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล

และสํารองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยาย

การดําเนินงานชองบริษัทต่อไป บริษัทฯอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้ 

 

บริษัทย่อย 

ไม่มีการกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณี ๆ 

โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกําไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนัน้ ๆ และได้ตัง้สํารองตาม

กฎหมายแล้ว หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร 

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล  

 

 2558 2559 2560 2561 2562 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.92 0.32 0.39 0.26 0.52 

เงินปันผลต่อหุ้น 0.65 0.25 0.35 0.25 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล

ต่อกําไรสทุธิ (%) 
70.37% 77.06% 89.75% 96.68% 67.09% 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2562 

 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 

1 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 
ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร 
ปริญญาโท DAP 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ปริญญาโท 
 

DCP 

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

4 นายสมชาย จองศิริเลิศ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปริญญาโท DAP 

5 นายสมชาญ  ลพัธิกุลธรรม กรรมการ ปริญญาโท DAP 

6 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม กรรมการ/เลขานุการบริษัท ปริญญาตรี DAP 

7 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP 

8 นายธวชัชัย  ลิปิธร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
ปริญญาตรี DAP 

9 นายศุภโชค  สิริจนัทรดิลก กรรมการ/กรรมการบริหาร ปริญญาโท DAP/DCP 
 

 

 

กรรมการท่ีครบวาระระหว่างปี 2562 

 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 

1 นายสเุมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 1 กรรมการ ปริญญาโท DAP 

 

หมายเหตุ :  1 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์  หมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 3 เมษายน  2562 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท  
  

ช่ือและจํานวนกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายธวัชชัย  ลิปิธร  

นายโดมเดช  ศรรพิณเพราะ นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก กรรมการสองในส่ีคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคญัของ

บริษัท  

 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการลาออกจากตําแหน่งเป็นสดัส่วนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีถัดไป

ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้จริยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปอํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่สําคญัได้ดงันี ้

1. จดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน  4  เดือน  นบัแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ 

2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนต่อครัง้ 

3. จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ  วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัทฯ  ซ่ึงผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี

อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  ซ่ึงคณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ ๆ  ได้เม่ือเห็นสมควร  นอกจากนี ้ 

คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียด

การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอํานาจที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่ เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์

ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไว้แล้ว  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5. กําหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการ

จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการ

ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือ

บางส่วนที่สําคญัให้แก่บุคคลอื่น หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  อาทิ  การทํารายการที่เก่ียว

โยงกัน และการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  หรือกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ  หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ  

ทําขึน้  หรือถือหุ้น  หรือหลกัทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

10. กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกําหนดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯได้ตระหนักดี และให้

ความสําคญัของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน่ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดงันี ้ 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบญัชีเพียงพอที่ 

  จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

    โดยมี นางวิมล  แซ่ฟุ่ ง  ทําหน้าที่เป็น  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ

ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้แทนคงอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรม

การที่ลาออก 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย  

1. ถือหุ้ นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ  

นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในลักษณะที่

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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6. กรรมการซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง รวมทัง้ไม่เป็นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้จัดการของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น

ผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน 

11. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและผู้บริหารที่ รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน  ทัง้รายไตรมาสและประจําปี  คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ  ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6. จดัทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 

9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเป็นในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็น

อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เม่ือเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่

ความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

10. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้

ปฏิบติัภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กําหนดไว้ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ดังนี ้ 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายสมชาย  จองศิริเลิศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายธวชัชัย  ลิปิธร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 โดยมี นางวิมล  แซ่ฟุ่ ง  ทําหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ

ได้รับแต่งตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกหลงัจากพ้นวาระแล้ว 

2.  กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระดํารงตําแหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบติัหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ   

ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ซ่ึงจะต้องมีการแต่งตัง้ภายใน 3 เดือนนับจากวันครบวาระของคณะกรรมการ 

สรรหาฯ ชุดเดิม 

3  กรณีตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯสามารถแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนตําแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่

เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงตนเข้ามาแทน 

4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

  (ก) ครบกําหนดตามวาระ 

  (ข) ลาออก 

  (ค) ถึงแก่กรรม 

  (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

  (จ) พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท 

5.     กรรมการสรรหาฯ จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหนง่ ให้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล 

 

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ 

2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลาและใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที ่

3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนด 
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 ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. กําหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

3. คดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมติัหรือนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติั

แล้วแต่กรณี สําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไปนําเสนอช่ือต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาแต่งตัง้ 

4. กําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

5. กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้

นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติั 

6. จดัสรรบําเหน็จประจําปีของกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบ 

7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกําหนดค่าตอบแทนประจําปี และกําหนด

ค่าตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

8. จดัทํารายงานการปฏิบติัหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดงันี ้ 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์  รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธวชัชัย  ลิปิธร กรรมการบริหาร 

3. นายศุภโชค  สิริจนัทรดิลก กรรมการบริหาร 

4. นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการ

บริหารต่าง ๆ  ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ดังนี ้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง 

และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมติั และควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 
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3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาและอนุมติั ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่ออนุมติัหรือให้สตัยาบนัในที่ประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้วัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  

(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร  ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) 

6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญา

รับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเง่ือนไขในการ

เบิกถอนเงิน หรือทํานิติกรรมของบญัชีเงินฝากดังกล่าว   

8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเช่ืออื่นใด

จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  

(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

9. อนุมติัให้นําทรัพย์สินของบริษัทฯ จํานอง จํานํา เพื่อเป็นประกันหนีสิ้นของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะ

มีขึน้ในอนาคต ในวงเงินไม่เกิน  20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)   

10. อนุมัติให้ซือ้และขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนีภ้าครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้นําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 

11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคญั ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมติัในหลักการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน

การปฏิบติัการอื่น ๆ 

13. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การโยกย้าย 

การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร 

14. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง 

อย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว  

มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจ

นัน้ ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

15. ให้มีอํานาจในการลงทุนซือ้หุ้นหรือลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

16. ให้มีอํานาจในการอนุมติัให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

17. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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18. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อส่ือสารไปยังพนกังานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย 

 ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่

คณ ะกรรมการบ ริษัทฯ ห รือที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ นพิ จารณ าและอนุมั ติไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่ กฎ หมายกําหนด    

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน  เป ล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ   

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหาร อาจมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัทฯ มีอํานาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทัง้นีก้ารมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ

หรือบริษัทย่อย 

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

1. กํากับดูแล และให้คําปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทฯ 

2. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ 

3. อนุมติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจดัซือ้วตัถุดิบในวงเงินต่อรายการ

ไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ

ดําเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

4. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญา 

รับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

5. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ 

6. ให้มีอํานาจในการอนุมติัให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) 

7. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนกังานในระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือ

ลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ  ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 

8. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามนิติบุคคลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํา้หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว

เป็นส่ือนําความร้อนที่ทางบริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

9. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติรายงาน

ผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม

ธุรกิจพลงังาน  
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10. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติและลง

นามเอกสาร นดัหมายเจ้าหน้าที่ราชการ สภาวิศวกร 

11. มีอํานาจในการกระทําการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานดงักล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ 

12. มีอํานาจในการกระทําการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานดงักล่าวข้างต้นจนเสร็จ 

13. มีอํานาจในการอนุมติัค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าอํานาจอนุมติัของกรรมการผู้จัดการ โดยอํานาจอนุมติันัน้ต้อง

ไม่เกินกว่าอํานาจอนุมติัของกรรมการบริหาร 

14. ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 

ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ

อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และ/หรือมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด 

ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะเร่ือง ภายใต้

การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการ

ผู้จดัการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

2. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ทุกประการ 

3. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ 

4. อนุมติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซือ้วัตถุดิบในวงเงินต่อรายการ

ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ

ดําเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

5. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญา 

รับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

6. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ

พ้นจากการเป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงาน

ทัง้หมดของบริษัทฯ 

7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ 

8. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่าง ๆ     

ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ 

9. มีอํานาจในการเข้าทําสัญญาเก่ียวกับการดําเนินงานปกติบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อ

กิจการของบริษัทฯ  

10. พิจารณาจดัสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนกังาน (ยกเว้นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป) 

หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ  ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 
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11. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร  

12. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามนิติบุคคลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํา้หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว

เป็นส่ือนําความร้อนที่ทางบริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

13. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติรายงาน

ผลการทดสอบ จดัส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม

ธุรกิจพลงังาน 

14. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติและลง

นามเอกสาร นดัหมายเจ้าหน้าที่ราชการ สภาวิศวกร 

15. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ 

16. มีอํานาจในการกระทําการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานดงักล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ 

17. มีอํานาจในการลงนามรับรองสําเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานดงักล่าวข้างต้นจนเสร็จ 

18. ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ /คณะกรรมการบริหาร เป็นคราว ๆ ไป 

  

 ทัง้นี  ้ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะอนุมัติรายการที่ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการ

บริษัทฯ  

 นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอาจมอบอํานาจให้พนักงานบริษัทฯ มีอํานาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจหลักเกณฑ์ที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณา

และอนุมัติไว้แล้ว ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย 

หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   

   

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้ จัดการขึน้ไป  

 บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายในด้านการสรรหา 

รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเร่ืองชุดต่าง ๆ และ

ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป ทัง้นี  ้ในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก

คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ  
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 ทัง้นี ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอ

ช่ือเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง

ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2562 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ, 

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจําของบริษัทฯ 

ในรูปแบบของเบีย้ประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือน มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตําแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ  

   ประธานกรรมการ 16,500 บาทต่อครัง้   

   กรรมการ 11,000 บาทต่อครัง้   

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,200 บาทต่อครัง้   

   กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาทต่อครัง้   

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 13,200 บาทต่อครัง้   

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000 บาทต่อครัง้   

ค่าบําเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่เป็นพนกังานให้จ่าย

ในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กําหนดจํานวนที่จะจ่ายให้แก่

กรรมการแต่ละท่านต่อไป 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2562 
 

ลําดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

(จํานวนครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(จํานวนครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

(จํานวนครั้ง) 

1 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 6/6 - - 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 6/6 4/4 1/1 

3 นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 6/6 4/4 - 

4 นายสมชาย  จองศิริเลิศ 6/6 4/4 1/1 

5 นายสเุมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 2/6 - - 

6 นายสมชาญ  ลพัธิกุลธรรม 6/6 - - 

7 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม 6/6 - - 

8 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 6/6 - - 

9 นายธวชัชัย  ลิปิธร 6/6 - 1/1 

10 นายศุภโชค  สิริจนัทรดิลก 4/6 - - 

 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

ลําดับ รายนามคณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม ค่าบําเหน็จ รวมค่าตอบแทน 

1 นายสรรพัชญ์  รัตคาม 99,000.00 270,000.00 369,000.00 

2 นายสมยศ  เจียมจิรังกร 132,000.00 360,000.00 492,000.00 

3 นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 110,000.00 300,000.00 410,000.00 

4 นายสมชาย  จองศิริเลิศ 121,000.00 330,000.00 451,000.00 

5 นายสเุมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 22,000.00 60,000.00 82,000.00 

6 นายสมชาญ  ลพัธิกุลธรรม 66,000.00 180,000.00 246,000.00 

7 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม 66,000.00 180,000.00 246,000.00 

8 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 66,000.00 180,000.00 246,000.00 

9 นายธวชัชัย  ลิปิธร 77,000.00 210,000.00 287,000.00 

10 นายศุภโชค  สิริจนัทรดิลก 44,000.00 120,000.00 164,000.00 

รวม 803,000.00 2,190,000.00 2,993,000.00 
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 และ ปี 2562 

 

 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561 

ค่าตอบแทน จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 10 803,000.00 11 964,700.00 

ค่าบําเหน็จ 10 2,190,000.00 11 1,000,000.00 

รวม  2,993,000.00  1,964,700.00 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตําแหน่งที่สูงกว่ารวม 11 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ เงินเดือนและโบนัส

จากบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เป็นเงินทัง้สิน้  22,263,360.22 บาท 

 

 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

บริษัทฯได้จดัตัง้ให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพให้กับพนกังาน  โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนดงันี ้

อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละ) 

ตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 3.00 

ตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 6.00 

ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 9.00 

 

บุคลากร 

 จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

มีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 535 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 จํานวนบุคลากร 

หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561 

1. ฝ่ายบริหาร 7 8 

2. ฝ่ายปฏิบติัการ 420 343 

3. ฝ่ายสนบัสนุน 108 93 

รวม 535 444 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

 พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบีย้ขยัน และสวสัดิการอื่นในรูปแบบที่

เป็นตัวเงิน สําหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ สําคัญ ได้แก่ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน 

ประกันสงัคม ประกันชีวิตและประกันสขุภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจําปี เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนกังาน 

เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ทัง้

การฝึกอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตระหนกัดีถึงความสําคญัในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ  

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบติัตามหลกัการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทฯจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นีก้ารกําหนดบทบญัญัติต่าง ๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบติัได้จริง   

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

นโยบายที่ครอบคลมุถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  การควบคุมและบริหารความเส่ียง  ตลอดจน

จริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อให้การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส บริษัทฯ 

ได้ทบทวนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้นําหลัก

ปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง  

โดยครอบคลมุหลกัการ 6 หมวด ดงันี ้ 

 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทัง้จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซือ้ขายหรือการโอน

หุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมลูบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล 

การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน

การใช้สิทธิเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดงันี ้

• บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบปีที่ผ่านมา  

• บริษัทฯ จดัเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของผู้

ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ  

• บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมลูประกอบวาระการประชุมครบถ้วน 

ส่งแก่ผู้ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้ นพร้อม

รายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ประกาศลง

โฆษณาหนงัสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
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• บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจําปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ

ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรับ ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดส่ง

ให้ทางไปรษณีย์ในทนัทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทัง้จัดเตรียมไว้ในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

• บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า  

อีกทัง้ยงัให้สิทธิในการแสดงความเห็น และคําถามในที่ประชุมก่อนลงมติใด ๆ 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ตอน

การออกเสียงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

• กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้ น ร่วมชีแ้จงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้ นในเร่ืองที่

เก่ียวข้อง นอกจากนีย้ังมีผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซกัถามเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ 

อีกด้วย 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคําถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความ

คิดเห็นและตัง้คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อตอบ

คําถามในที่ประชุม  

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

• บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สําคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้   

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ถือหุ้ นที่ เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในการซือ้และขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น 

• บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน

สมควร 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตัง้และถอดถอนกรรมการ 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล 

• บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้ นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

สามารถมอบอํานาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
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• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระ

สําคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

• บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมลูไปเปิดเผยต่อ

หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนําข้อมลูไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื่อหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เก่ียวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี

นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกํากับ

ดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

• กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้ นจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้ นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ

การประชุมนัน้ ๆ  ซ่ึงทางบริษัทฯจะรวบรวมพร้อมจัดทําข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน 

www.qualitechplc.com เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้ น/หนังสือเชิญประชุม โดยจะ

เผยแพร่เป็นการล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม 

 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ที่สําคญั ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทกัษะการบริหารจัดการ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต และดําเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์

สงูสดุของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน :  บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ 

ตระหนกัดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่า

ย่ิง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมีการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านการให้โอกาส และการ

ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วย

ตวัชีว้ัด KPI เพื่อใช้วัดผลสําเร็จจริง ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้

มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องกับพนกังานอย่าง

เคร่งครัด รวมทัง้หลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้

ร้องเรียนเร่ืองที่อาจเป็นการกระทําผิดและได้กําหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้ง

เบาะแสในการกระทําผิด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทํางานของพนักงาน 

รวมถึงการแต่งตัง้ โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสุจริต และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
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ลูกค้า :  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม  มุ่งเน้นในการ

แสวงหาแนวทางอย่างไม่หยุดยัง้ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมกับตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย

ความรวดเร็ว อีกทัง้ได้กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ มาตรการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้ส่ิงของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่ 

มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ 

รับทราบโดยทัว่กัน 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้:  บริษัทฯ จะไม่ดําเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี ้และมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน 

การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คํา้ประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเร่ืองอื่นใดที่ได้ทํา

ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี  ้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุริตในการค้า 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว้ 

รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทําลาย

คู่แข่ง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม  

สังคมส่วนรวม :  บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงสําคัญ เน้นการปลูกฝัง

จิตสํานึกความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสงัคมให้ดีย่ิงขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง และไม่กระทําการใดๆที่ขัดหรือผิดกฎหมาย พร้อมทัง้ส่งเสริมคุณภาพสงัคมทัง้ภายใน 

และภายนอก  โดยการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 สิ่ งแวดล้อม :    บริษัทฯ จะไม่กระทําการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และ

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมโดย

เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

- เว็บไซต์  : http://qualitechplc.com 

- E-mail   :  info@qualitechplc.com 

- โทรศพัท์ : 0-3869-1408-10 โทรสาร: 0-3869-2028 

- จดหมาย : ส่งถึง 1. คุณกุลนษิฐ์ สารภาพ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                                       2. คุณวิมล แซ่ฟุ่ ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

                   บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

สําหรับพนกังาน  สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

(แบบ 56-2) ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้

เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ www.qualitechplc.com 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่แสดงมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ

สมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสม การบนัทึกข้อมลูทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลที่

สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ

รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้นี  ้รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บทบาท หน้าที่ และวาระ

การดํารงตําแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ด้านนกัลงทุนสมัพันธ์นัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ได้จดัตัง้หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะมอบหมายให้กรรมการ

ผู้จดัการ และผู้จดัการฝ่ายอํานวยการ ทําหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)   โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยต้องไม่มี

ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยคณะกรรมการของ

บริษัทฯ มาจากการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 9 คนโดยมีกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี

เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  

ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติ

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้ดําเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อ

ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 
 

(2)   คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ คือ 

• คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต

อํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ทําหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ 

ระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ มี

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ 
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ข้อบังคับหรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทํา

หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับกรรมการ

ผู้จดัการขึน้ไป   

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็น

คณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู้กํากับดูแลงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

ของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อกําหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ขึน้มาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 

(3)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ กําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีแนวปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

 

นโยบายในการกํากบัดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยจะจดัให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

        บริษัทฯ ดําเนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้กําหนดแนวทาง

ปฏิบติัไว้ ดงันี ้

• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบติัหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 

• พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้งานได้เท่านัน้ เพื่อป้องกัน

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

• การนําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนํามาใช้ภายในบริษัทฯ 

จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

• พนักงานจะต้องไม่นํา หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผู้อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเข้ามาใช้ใน

กิจการของบริษัทฯ  
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ จัดทําข้อพึงปฏิบติัที่เก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย

ต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัทฯ  การปฏิบัติงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทฯ และ

ส่ิงแวดล้อมภายนอก ซ่ึงการให้ความสําคญักับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต 

การควบคุมภายในทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ 

นกัลงทุน 
 

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่านัน้การกระทําและการตดัสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ

ต้องการของส่วนตัวของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่ รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยกําหนดนโยบายที่

ครอบคลมุ 2 เร่ือง คือ  

• รายการที่เก่ียวโยงกัน :  บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ

ทุกรายการรวมทัง้กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก        

(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ  และเม่ือบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทํารายการที่เก่ียวโยงกันแล้วหากเป็นรายการตามที่กําหนดใน 

“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการ ของประกาศดังกล่าวรวมทัง้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและขจัดปัญหาความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่น ๆ ที่ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

•  สถานการณ์อื่น ๆ ที่ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  แบ่งออกเป็น  

1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้ น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท

คู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกิจการดงักล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. การรับของขวญั  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน 

ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้างข้อผูกมัด

ให้กับบริษัทฯ หรือทําให้บริษัทฯสญูเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับ

ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ

สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซ่ึงจะช่วยขยายวิสยัทศัน์ 

และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นัน้ แต่จะต้องไม่นําช่ือบริษัทฯ  หรือตําแหน่งของตนในบริษัทฯ ไป

พวัพนักับกิจกรรมที่ทําภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมติัให้ทําเช่นนัน้ได้ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทฯจะมีการดําเนิน 

งานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับงบการเงิน  โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ประเมินความ

เส่ียงและทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตัง้ให้นางวิมล  แซ่ฟุ่ ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่ง

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

ทุก ๆ 3 เดือน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียงทัง้ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน

และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอ

ของกระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงอ้างอิงข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

(4)   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจําเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่

จําเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย

เพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

(5)   ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้

ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําเสนอข้อมูลต่อกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี 

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไปนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ กําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน 

ระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละราย 
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(6)   การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษทัหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

 ทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2562 

ลําดบั กิจกรรม/หลกัสตูร วนัที่เข้าร่วมอบรม หน่วยงานฝึกอบรม รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 

1 เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบบัใหม่  (TFRS 16) 7 ม.ค. 62 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นางมณีรัสม์ิ รัตคาม 

2 หลกัสตูรพืน้ฐานด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ 31 ม.ค. 62 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 

3 Director Accreditation Program (DAP) 11 ก.พ. 62 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: 

IOD) 

นายธวชัชัย ลิปิธร 

4 Advanced Audit Committee Program (AACP) 
30 พ.ค.-6,13,20 

มิ.ย. 62 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: 

IOD) 

นายสมชาย จองศิริเลิศ 

5 
Role of the Chairman Program (RCP)             

รุ่น 45/2019 
18-19 ก.ย. 62 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: 

IOD) 

นายสรรพัชญ์ รัตคาม 

 

 

หมวดที่ 6  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษัท ดําเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการ

เป็นสําคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการดําเนินธุรกิจที่ว่า 

“ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุ่งมั่นในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนีค้ณะกรรมการบริษัท จึงได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้นโยบายเดียวกัน  โดยบริษัทได้รับการ

รับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 



 

 

 

ส่วนที ่2 หน้า 62 

 

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่นี ้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจํา

ทุกปี ทัง้นีไ้ด้ทําประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กับพนกังานทุกท่านได้รับทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นไว้ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

 

 

การกํากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดังนี ้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน  

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักท รัพ ย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และกําหนดบทลงโทษ  ตามมาตรา 275 แห่ ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 

2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัท

สามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3.  บริษัทฯ จะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น

สาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 

1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาระสําคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ทัง้นีห้ากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทํา

ให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้ นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะ

กรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทํา

ผิดเป็นผู้บริหารระดบัรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนัน้  
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)  

 บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการ

บริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทัง้ภายในและภายนอก โดยกําหนด

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเร่ืองการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรมแก่ทุกฝ่าย คํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภยั โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพนัน้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดตาม

กฎหมาย ทัง้นีเ้พื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทัง้ในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่

ต้องปฏิบัติงานตามข้อกําหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดงักําหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย 

บริการฉับไว ใส่ใจลกูค้า รักษาคุณภาพ” 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจําทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ดงันี ้

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อลกูค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่

ได้มาจากการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพืน้ฐานของการดําเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดําเนินการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้จัดทําแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซ่ึงได้

ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซ่ึงสามารถสรุปใจความสําคัญในเร่ืองนี ้ดงัต่อไปนี ้

• บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรู้

ระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้กฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

การบริหารงานและการทํางานของตน ดังนัน้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องศึกษาและทําความเข้าใจใน

กฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทัง้ที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับใน

อนาคต โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯและระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทัง้หลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

• กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจําเพาะของคู่แข่งโดย

วิธีการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของ

คู่แข่ง  ไม่ว่าจะได้จากลกูค้าหรือบุคคลอื่น 

 

 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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• บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้

เสียทัง้หลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่

เก่ียวข้องกับการป้องกันมิให้ความลบัทางการค้าร่ัวไหลไปยงัคู่แข่งทางการค้า รวมทัง้เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นใน

การได้รับข้อมูลที่จําเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน 

พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

• กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานได้ มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการเสมือน

กับบริษัทฯ ได้กระทํากับบุคคลภายนอก ซ่ึงกรรมการหรือพนกังานผู้นัน้จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของจากผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ หากการรับนัน้อาจทําให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ 

ซ่ึงอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อํานาจหน้าที่

ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น 

• กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิบตัร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเคร่ืองหมาย

การค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกําหนดการจ้างงาน  หมาย

รวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเล่ือน

ตําแหน่ง  การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบงัคบั การสิน้สุด

สภาพการจ้างงาน  การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทํางานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและ

กิจกรรมนนัทนาการ เป็นต้น 

 

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสําคัญกับพนักงาน 

ทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึน้อยู่กับ

ผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่าน

กล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจดัสรรสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการเป็นกิจกรรมหลกัทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของพนกังาน 

 

การจ้างงาน 

วนัและเวลาทํางานของพนกังานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลกั ๆ เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. งานในสํานกังาน วนัทํางานวนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น.  

2. งานปฏิบติัภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วนัและเวลาทํางานขึน้กับการตกลงกับลกูค้า 

ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ทัง้นี ้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลกูค้ากําหนด การปฏิบัติงาน

จะปฏิบัติงานทัง้ขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังทํางานและขณะหยุดทํางาน (Shutdown) ดังนัน้ จึงเป็นการยากที่จะ

กําหนดวันและเวลาทํางานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดสรร

ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนกังาน 

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทัง้ในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การคํานวณ การทดสอบทางด้านภาษา 

การทดสอบปฏิบัติเร่ืองทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมี

ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วนั เพื่อบ่งชีว่้าพนักงานผู้นัน้มีผลการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกําหนดไว้หรือไม่ 

หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งงานนัน้ ๆ

ต่อไปได้หรือไม่ 

 

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานไว้อย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทาง

ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยกําหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเร่ืองที่เก่ียวข้อง ซ่ึงมีการ

ทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน 

ผลตอบแทนในการทํางาน ค่าตําแหน่ง ค่าโทรศพัท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทัง้ยงัจดัสรรสวสัดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ 

• กองทุนเงินสํารองเลีย้งชีพ 

• ประกันชีวิต/สขุภาพ/อุบติัเหตุ 

• ประกันสงัคม  

• กองทุนสวสัดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนกังาน 

• เงินช่วยเหลือพนกังานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต 

• ชุดฟอร์มพนกังาน  

• เบีย้ขยนั 

• การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี 

• การตรวจสขุภาพก่อนเร่ิมงาน  

• อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายจากการทํางาน 

• สวสัดิการของเย่ียมพนกังานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

 

โดยบริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง เพื่อพิจารณาเร่ืองสวสัดิการของพนกังานโดยเฉพาะ 
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การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นส่ิงสําคัญของการขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย

และเป็นแรงผลักดันสําคัญที่นําพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงานตัง้แต่แรกเข้า

จนกระทัง่เกษียณอายุงาน ดงันี ้

• จดัให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับบริษัทฯ ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น 

• จดัให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เช่น กรรมวิธีการเช่ือมขัน้พืน้ฐานสําหรับผู้ตรวจสอบงานเช่ือม 

การปฏิบัติงานทางด้านรังสี การทดสอบด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (Ultrasonic Test) การทดสอบด้วย

สน าม แม่ เห ล็ก  (Magnetic Particle Test) การทดสอบ ด้วยสารแทรกซึม  (Penetrant Test)  

การทํางานในสถานที่อับอากาศ การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual 

Test) ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง การทดสอบด้วยกระแสไหลวน ระดบั 2 (ECT Level  II)

ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้ 

อย่างถูกต้อง 

• การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริหาร เช่น แนวทางการตัง้เป้าหมายแบบ Objectives 

&  Key Result (OKR) , Team Building และการจดัทําแผนธุรกิจ Business Plan เป็นต้น 

• จัดให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองทั่วไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น การฝึกดับเพลิงขัน้ต้น และ

เทคนิคการขบัขี่รถยนต์อย่างปลอดภยั เป็นต้น 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2562 ได้มีจัดทํา 

Development Plan และ Succession Plan เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในปี 

2563 

• มีการจดัทําแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซ่ึงมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ต่าง ๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน

ฝึกอบรมภายนอกรวม 119 หลักสูตร  ภายใน  86  หลักสูตร  ภายนอก  33  หลักสูตร ครอบคลุม

พนกังานทุกส่วนงาน 

• มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ทําให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการ

พฒันาในเร่ืองที่เข้ารับการอบรม และมีระบบการออกใบรับรอง และกําหนดระยะเวลาการทบทวน

การฝึกอบรมเพื่อต่อใบรับรองอย่างเหมาะสม 
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ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามยัของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง 

จึงกําหนดให้มีการใช้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั 

 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ เป็นผู้ดําเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึง

การส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสําคัญในเร่ืองของการสร้างความปลอดภัย  การดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั สภาพแวดล้อมในการทํางานในปี 2562 ได้แก่ 

• การจัดทําแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเส่ียง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ

การเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ในบริษัทฯ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยั รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

 

• เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 

รวมถึงการแจ้งข้อมลูกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และป้าย

ประกาศบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้าง

ความปลอดภยัแก่ตนเอง  

• นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นในระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัแก่

พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่าง ๆ อย่าง

สม่ําเสมอ ทัง้ในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดปลอดภัยในการทํางานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความ

ปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วย เช่น เร่ืองการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการ

ทํางานที่ถูกต้อง เป็นต้น 

• จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความ

ปลอดภยั และติดตามผลเป็นประจําทุกเดือน 

• จดัทําและได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) 

 

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ซ่ึงทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและ

เคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชือ้ชาติ 

เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์  สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทาง

ความคิด สงัคม ส่ิงแวดล้อมกฎหมายและวฒันธรรม 
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(3) ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ 

 บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ทําลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพ ภายใต้การยึดหลัก

มาตรฐานสากลและข้อกําหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ 

ได้ รับบริการอย่างมีคุณภ าพและปลอดภัย ผ่านระบบการสํารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมป รับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 

 

(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทําได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัดพลังงานโดยการตัง้เวลาปิด

เคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลส่ิงแวดล้อม โครงการ 5 ส จัดให้มีพืน้ที่จัดเก็บสําหรับแยก

ขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการทําลายอย่างถูกวิธี และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green 

Industry) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า เป็นต้น  

 

(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไป

มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ําเสมอ  

โดยในการดําเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตัง้คณะทํางานที่มาจาก 

หลาย ๆ ส่วนงาน 

 

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมทางสงัคมดงัต่อไปนี ้

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นกัเรียนนกัศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกงานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ นําไปต่อ

ยอดในการประกอบอาชีพต่อไป 

• บริษัทฯ ได้จดัสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ

คณะอาจารย์ของวิทยาลยัเทคนิคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขยีว (Green Industry) ระดบัที่ 2 ปฏิบติัการ 

สีเขียว รับรองโดยกระทรวงอุตสากรรม เพื่อแสดงความมุ่งมัน่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรม

งานบริการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมร่วมกับบริษัทคู่ค้า 

• การกําจดัสารเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม  

• การจัดทําโครงการประหยัดการใช้นํา้และโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  

• บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  ประหยัดพลงังาน  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

• สนบัสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนกังาน 

• สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กให้กับชุมชน  

• ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง  ต.มาบตาพุด  จ.ระยอง  เพื่อปรับทศันียภาพให้สวยงาม 
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 (6) การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพ่ือความยั่งยืน  

 การยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหวัใจหลักประการหนึ่งของค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการทําสาธารณประโยชน์เป็นครัง้คราว หากแต่เป็นส่ิงที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง

สม่ําเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับประโยชน์

ร่วมกันทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้ลกูค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯ ก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อ

เสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงให้ความสําคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึน้ทั่วทัง้องค์กร 

เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนําเสนอ

ความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผลทัง้ในเชิงมลูค่าและคุณค่าทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี

การอบรมให้ความรู้ในทกุ ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
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1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ

ควบคุมภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมี

ระบบควบคุมภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง

เพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ ทัง้ 5 ส่วน ที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกัน

ทรัพย์สินอนัเกิดจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระ

ในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนีบ้ริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําให้กรรมการ 

ผู้สอบบญัชี และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร  

 

ทัง้นีบ้ริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทําการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในสําหรับปี 2562 ซ่ึงผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตที่มีสาระสําคญั 

 

2. นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ มีการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อการ

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบาย 

และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยผู้ตรวจสอบภายใน

ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ ให้ข้อสงัเกตตลอดจนและข้อแนะนําเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน  ผู้บริหารให้ความสําคัญและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนหลงัจากได้รับคําแนะนํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การควบคุมภายใน 
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 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 มีดงันี ้

(1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 

 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 
ความจําเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท คิวแอลที 

อินเตอร์เนชัน่

แนล จํากัด 

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมี

กรรมการและผู้บริหารถือ

หุ้นร่วมกัน 

 

 

รายการรับ 

ค่าจ้างงาน, ค่าเช่าอาคารและ

เฟอร์นิเจอร์, ค่าจ้างบริหารจดัการ, 

เคร่ืองแบบพนกังาน 

 

ปี 2562: 0.33 ล้านบาท 

ปี 2561: 0.30 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

รายการจ่าย 

ค่าจ้างงาน , Consumable 

ปี 2562: 4.61 ล้านบาท 

ปี 2561: 2.66 ล้านบาท 

ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้าง

งานโดยมลูค่าการจ้างงาน

เป็นราคาที่เทียบเท่าการจ้าง

ของบริษัทอื่น ๆ 

 

ค่าเช่าอาคารและเฟอร์นิเจอร์

เป็นค่าเช่าที่มีราคาเทียบเท่า

กับราคาตลาด 

 

ค่าจ้างบริหารจดัการเป็น

ค่าจ้างดําเนินงานปกติและ

เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

 

การซือ้ Consumable เป็น

ราคาที่เทียบเท่ากับราคา

ตลาดทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็น

รายการระหว่างบริษัทฯ 

กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ 99.99 

และรายการดงักล่าว

เป็นไปตามแนวทาง

การค้าปกติ และเป็น

ประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

12.  รายการระหว่างกัน 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 
ความจําเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

Qualitech 

Myanmar 

Company 

Limited 

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 80.00 และมี

กรรมการและผู้บริหาร

ร่วมกัน 

 

รายการรับ 

ค่าจ้างงาน, ค่าจ้างบริหารจดัการ 

ปี 2562: 2.71 ล้านบาท 

ปี 2561: 0.21 ล้านบาท 

 

 

 

ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้าง

งานโดยมลูค่าการจ้างงาน

เป็นราคาที่เทียบเท่าการจ้าง

ของบริษัทอื่น ๆ 

ค่าจ้างบริหารจดัการเป็น

ค่าจ้างดําเนืนงานปกติและ

เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็น

รายการระหว่างบริษัทฯ 

กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ 80.00 และ

รายการดงักล่าวเป็นไป

ตามแนวทางการค้าปกติ 

และเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัท ดูเวลล์

อินเตอร์เทรด 

จํากัด 

กรรมการร่วมกัน รายการรับ 

ค่าเช่า 

ปี 2562: 0.20 ล้านบาท 

ปี 2561: 0.05 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการจ่าย 

ค่าสารรังสี, Consumable 

ปี 2562: 4.01 ล้านบาท 

ปี 2561: 0.38 ล้านบาท ** 

 

 

 

 

 

 

ค่าเช่าอาคารและเฟอร์นิเจอร์

เป็นค่าเช่าที่มีราคาเทียบเท่า

กับราคาตลาด ระยะเวลาใน

การเช่า 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 

ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2563 

 

ค่าเช่าสถานที่เปล่ียนถ่ายสาร

รังสีเป็นค่าเช่าที่มีราคา

เทียบเท่ากับราคาตลาด 

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มิ.ย. 

2557 ถึง 31 ธ.ค. 2562 

 

การซือ้สารรังสี (Source 

IRIDIUM 192) เป็นรายการที่

ต้องซือ้จากตวัแทนจําหน่ายที่

มีใบอนุญาตเท่านัน้  

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็นไป

ตามแนวทางการค้าปกติ 

และเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
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(2) รายการระหว่างกันของ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 
ความจําเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาว 

ญาณกร  

รัตคาม 

บุตรของนายสรรพัชญ์ รัต

คาม กรรมการและผู้ถือหุ้น

ของบริษัท ซ่ึงบริษัทฯ ถือ

หุ้นในบริษัท คิวแอลที 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

ร้อยละ 99.99 

รายการจ่าย 

ค่าเช่าอาคารสํานกังาน 

ปี 2562: 0.00 ล้านบาท 

ปี 2561: 0.19 ล้านบาท 

 

ค่าเช่าอาคารสํานกังานเป็น

การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่

ปฏิบติังาน อตัราค่าเช่าใช้

ราคาประเมินจากผู้ประเมิน

อสิระที่ได้รับการรับรองจาก 

กลต. ระยะเวลาในการเช่า 

เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 พ.ย.2559 

ถึงวนัที่ 30 ก.ย.2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า รายการ

ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยอตัราค่าเช่ามีความ

สมเหตุสมผล 

 

1.  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนําเสนอเร่ืองให้กับคณะ 

กรรมการบริษัทเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อกิจการ และเพื่อ

เป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุมติัรายการดงักล่าวได้ 

 

 สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซือ้สินค้า การจําหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบาย

ที่จะกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับ

ราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการ

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 
ความจําเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

   

 

 

 

**  หมายเหตุ :ข้อมลูรายการระหว่าง

กันของปี 2561เป็นข้อมูลการทํา

รายการตัง้แต่วนัที่ 10 พฤศจิกายน 

2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

การซือ้ Consumable เป็น

ราคาที่เทียบเท่ากับราคา

ตลาด 
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ดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเง่ือนไขและความจําเป็นที่

กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

2.  แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป  

โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็น

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย  หากมีรายการใด

ที่เกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ

ข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท

อาจให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้ นตามแต่กรณี ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

  งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 ตรวจสอบโดย นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด ซ่ึงได้แสดงความเห็นว่างบ

การเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

 

13.2  ตารางสรุปงบการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 
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บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 

 

                                                                                                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

              หน่วย : พนับาท 
 

 

 

 

 
 

  รายได้รวม 480,575.76 100.00  377,580.34 100.00 388,609.21 100.00 

   รายได้จากการให้บริการ 476,917.93 99.24  365,309.16 96.75 385,213.33 99.13 

   ต้นทุนการให้บริการ 352,635.30 73.38  297,441.87 78.78 298,653.65 76.85 

  กําไรขัน้ต้น 124,282.63 26.06*  67,867.29 18.58*  86,559.68 22.47* 

    รายได้อื่น 3,657.83 0.76  12,271.18 3.25 3,395.88 0.00 

  กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 127,940.46 26.62  80,138.47 21.22 89,955.56 23.15 

   ต้นทุนในการจดัจําหน่าย 6,193.99 1.29  3,320.20 0.88 0.00 0.00 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41,350.94 8.60 39,297.69 10.41 40,817.08 10.50 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 2,993.00 0.62  2,096.00 0.56 2,298.10 0.59 

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 22,263.00 4.63  21,918.00 5.80  24,123.15 6.21 

  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,606.94 13.86  63,311.69 16.77 67,238.33 17.30 

  กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 55,139.53 11.47  13,506.58 3.58 22,717.23 5.85 

   ต้นทุนทางการเงิน 594.82 0.12  499.86 0.13 611.80 0.16 

  กําไรก่อนภาษีเงินได้ 54,544.71 11.35  13,006.71 3.44 22,105.43 5.69 

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,698.40 0.77  2,342.00 0.62 2,215.31 0.57 

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 50,846.31 10.58 10,664.71 2.82   19,890.12 5.12 

   ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานทียกเลิก  0.00 0.00 (1,197.51) (0.32) 6,199.08 1.60 

  กําไรสําหรับปี 50,846.31 10.58 9,467.20 2.51 26,089.18 6.71 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (3,277.99) (0.68) 2,975.75 0.79 (2,323.15) (0.60) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 47,568.31 9.90 12,442.95 3.30 23,766.03 6.12 

   กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.52   0.27   0.27  

   มลูค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 4.63   4.45   4.35  

   มลูค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00   1.00   1.00  

      หมายเหตุ : *อตัราร้อยละของกําไรขัน้ต้น คํานวณจากมูลค่ากําไรขัน้ต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ  

ผลการดําเนินงาน 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

31 ธันวาคม 

2562 
 

31 ธันวาคม 

2561 
 

31 ธันวาคม 

2560 
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                หน่วย : พนับาท 
 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน           
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,103.29  9.24  50,994.00  10.51  47,089.20  9.31  

เงินลงทุนชัว่คราว 78,386.98  14.45  101,640.59  20.95  117,867.70  23.30  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 105,826.49  19.51  66,777.54  13.76  82,159.91  16.24  

มลูค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงิน 93,409.46  17.22  60,152.48  12.40  43,460.35  8.59  

สินค้าคงเหลือ 9,484.81  1.75  4,571.52  0.94  6,622.84  1.31  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 337,211.03  62.16  284,136.13  58.56  297,200.00  58.75  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกัน 66.66  0.01  4,468.40  0.92  3,500.00  0.69  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 189,537.63  34.94  182,614.52  37.63  194,648.74  38.49  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,019.42  0.37  2,186.40  0.45  2,138.87  0.42  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,623.07  0.30  1,291.65  0.27  1,642.20  0.32  

ภาษีเงินได้รอการขอคืน 10,426.65  1.92  9,623.96  1.98  6,298.45  1.25  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 1,566.68  0.29  915.84  0.19  404.14  0.08  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 205,240.11  37.84  201,100.78  41.44  208,632.40  41.25  

รวมสินทรัพย์ 542,451.14  100.00  485,236.91  100.00  505,832.40  100.00  

  

 

 
 

 

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 

ร้อยละ 

 

31 ธันวาคม 

2562 
 

31 ธันวาคม 

2561 
 

31 ธันวาคม 

2560 
 ผลการดําเนินงาน 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

จํานวน 
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บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 

                                         หน่วย : พนับาท  

 

 

 

 

 

หนีส้ิน             

   หนีส้ินหมุนเวียน             

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 54,815.11  10.11  28,533.65  5.88  34,882.94  6.90  

  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน

1ปี 1,944.45  0.36  1,903.04  0.39  2,384.37  0.47  

  เงินกู้ยืมระยะสัน้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  441.37  0.09  

  รวมหนีส้ินหมุนเวียน 56,759.56  10.46  30,436.69  6.27  37,708.68  7.45  

   หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

   หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 3,593.29  0.66  2,012.03  0.41  2,181.13  0.43  

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,601.27  4.72  14,288.93  2.94  16,027.13  3.17  

  รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 29,194.56  5.38  16,300.97  3.36  18,208.26  3.60  

  รวมหนีส้ิน 85,954.12  15.85  46,737.66  9.63  55,916.94  11.05  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น             

   ทุนจดทะเบียน 98,568.49  18.17  98,568.49  20.31  103,468.49  20.46  

   ทุนที่ออกและชําระแล้ว 98,568.49  18.17  98,568.49  20.31  98,568.49  19.49  

   ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 75,175.54  13.86  75,175.54  15.49  75,175.54  14.86  

   สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10,680.19  1.97  10,680.19  2.20  5,273.40  1.04  

   สํารองตามกฎหมาย 10,346.85  1.91  10,346.85  2.13  10,346.85  2.05  

   กําไรสะสม 
 

  
 

      

   ยงัไม่ได้จดัสรร 261,692.27  48.24  243,602.34  50.20  262,113.05  51.82  

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00  0.00  0.00  0.00  (1,948.16) (0.39) 

   รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 456,463.33  84.15  438,373.41  90.34  449,529.17  88.87  

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 33.69  0.01  125.85  0.03  386.29  0.08  

   รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 456,497.02  84.15  438,499.25  90.37  449,915.46  88.95  

   รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 542,451.14  100.00  485,236.91  100.00  505,832.40  100.00  

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

จํานวน ร้อยละ 

 

31 ธันวาคม 

2562 
 

31 ธันวาคม 

2561 
 

31 ธันวาคม 

2560 
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บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 

     หน่วย : บาท 

 

 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

 กําไรก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 54,544,709.01  13,006,714.74  22,105,418.73  

 บวก (หกั) กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก 0.00  (1,197,513.12) 7,747,669.13  

 กําไรก่อนภาษีเงินได้ 54,544,709.01  11,809,201.62  29,853,087.86  
 รายการปรับปรุง       
  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (1,355,899.24) (913,294.74) (480,360.65) 
  (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 264.00  0.00  691.10  
  หนีส้งสยัจะสญู (318,471.53) 1,082,320.23  847,335.24  

  มลูค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงิน (เพิ่มขึน้) ลดลง (33,233,092.93) (17,265,852.43) 17,920,497.92  

  ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 78,452.95  0.00  0.00  

  ค่าเส่ือมราคา 26,361,954.80  27,279,030.81  30,835,034.94  
  (กําไร) จากการขายส่วนงาน 0.00  (9,459,265.90) 0.00  
  (กําไร) ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 89,677.16  304,443.22  (811,823.86) 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 0.00  0.00  88,289.12  
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลบัรายการ 0.00  (33,559.55) 0.00  

  ค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 390,787.22  354,658.87  334,553.91  

  ภาษีถูกหกั ณ ที่จ่ายตัดจําหน่าย 0.00  0.00  0.00  

  ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน 7,419,324.24  1,543,389.64  3,242,398.27  
  ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00  5,406,780.73  0.00  
  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 594,819.65  505,723.13  651,805.66  

 54,572,525.33   20,613,515.63  82,481,509.51  
  การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (38,693,302.89) 15,144,082.98  15,820,684.02  
  สินค้าคงเหลือ (4,991,747.31) 2,051,322.46  (331,875.21) 

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (223,800.00) (402,191.46) (309,790.00) 

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (643,204.15) (511,202.37) 31,219.99  

  การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 25,179,838.07  (7,240,200.25) (3,188,266.92) 

 

 

 

2560 

 

รายการ 

 

2562 

 

2561 
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บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด(ต่อ) 

สําหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 

     หน่วย : บาท 

 

 

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 35,200,309.05  29,655,386.99  94,503,481.39  
 เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.00  (2,158,140.05) 0.00  
 เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (174,700.18) (173,460.72) (225,886.66) 
 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,637,609.49) (6,259,228.85) (8,457,914.16) 

  เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 0.00  0.00  2,771,176.18  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 30,387,999.38 21,064,557.37 88,590,856.75  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
  เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มขึน้) ลดลง 24,609,504.39  17,140,402.55  (70,145,767.55) 

  เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกัน (เพิ่มขึน้) ลดลง 4,401,740.00  (968,400.00) 26,813,819.01  

  เงินสดรับจากการขายส่วนงาน 0.00  13,066,000.00  0.00  

  เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1,101,192.84  983,474.54  1,271,861.68  

  เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวร (29,610,222.99) (15,537,353.75) (20,292,907.20) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 502,214.24 14,684,123.34 (62,352,994.06) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (2,210,384.80) (2,577,929.00) (3,107,432.34) 
  เงินสดจ่ายปันผล (29,570,545.50) (29,570,545.50) (19,714,897.00) 
  เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 0.00  0.00  0.00  
  เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.00  304,600.00  683,849.99  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (31,780,930.30) (31,843,874.50) (22,138,479.35) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (890,716.68) 3,904,806.21  4,099,383.34  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 50,994,003.16  47,089,196.95  42,989,813.61  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50,103,286.48  50,994,003.16  47,089,196.95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560 

 

รายการ 

 

2562 

 

2561 

 



 
 

 

ส่วนที่ 3 หน้า 78 

 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

• ผลการดําเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย • 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ปี 2562 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 480.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จํานวน 102.99 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 27.28 เนื่องจากความต้องการบริการการทดสอบแบบไม่ทําลายในงาน

ก่อสร้างและงานโครงการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบในงานซ่อมบํารุง

ใหญ่ของโรงกลัน่และปิโตรเคมีที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคัญ ทางด้านต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจดัจําหน่าย และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารนัน้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานเพิ่มขึน้ จากการเพิ่มจํานวนพนกังานเพื่อให้บริการกับ

ลกูค้าในปัจจุบนั และรองรับงานในอนาคต รวมทัง้มีการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มของผลประโยชน์พนกังานตามพระราชบญัญัติ

คุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่และสมมติฐานในการคํานวณที่มีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้กําไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มี

จํานวน 50.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 40.91 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 407.74 เม่ือเทียบกับปี 2561 

 

รายได้ 

  ปี 2562  ปี 2561  % 

โครงสร้างรายได้  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  เปลี่ยนแปลง 

การทดสอบโดยไม่ทําลาย 
 

203.37  42.32% 
 

151.38 
 

40.09% 
 

34.34% 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
 

246.16  51.22% 
 

198.16 
 

52.48% 
 

24.22% 

งานบริการอื่น ๆ  

รายได้อื่น ๆ 
 

27.38 

3.66  

5.70% 

0.76% 
 

15.77 

12.27 
 

4.18% 

3.25% 
 

73.62% 

-70.17% 

รวมรายได้   480.57  100.00%   377.58 
 

100.00%   27.28% 

 

 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 480.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 102.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย

ละ 27.28 เม่ือเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวม 377.58  ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากทุกส่วนงาน

เพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. คําอธิบายของฝ่ายจัดการและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจํานวน 352.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 55.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

18.56 สัดส่วนต้นทุนในการให้บริการปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 73.94 ของรายได้จากการให้บริการ ทําให้บริษัทฯ มีอัตรา

กําไรขัน้ต้นร้อยละ 26.06 เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่มีอัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 15.58 มีต้นทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน 6.19 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 2.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.55 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 66.61 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จํานวน 3.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 เม่ือเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน

เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับงานในอนาคต รวมทัง้มีการรับรู้ต้นทุน

ส่วนเพิ่มของผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และสมมติฐานในการคํานวณที่มีการ

เปล่ียนแปลง 

 

กําไรสุทธิ    

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 50.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 40.91 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 407.74 เม่ือเทียบกับปี 2561 การเพิ่มขึน้ของกําไรสุทธิเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทุกส่วนงาน

เพิ่มขึน้ และมีการรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของผลประโยชน์พนักงาน จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 

งบการเงินรวม  ปี 2562  ปี 2561 

อตัรากําไรขัน้ต้น 
 

26.06% 
 

18.58% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 
 

11.56% 
 

3.70% 

อตัรากําไรสทุธิ 
 

10.68% 
 

2.59% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   11.38%   2.13% 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 26.06 เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีอัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 18.58 มีอตัรา

กําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 11.56 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 10.68 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้ นร้อยละ 11.38 ซ่ึง

พบว่าเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อน 

 

ฐานะทางการเงิน 

  ปี 2562  ปี 2561  % 

งบการเงินรวม  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 
 

542.45  100.00% 
 

485.24  100.00% 
 

11.79% 

หนีสิ้น 
 

85.95  15.84% 
 

46.74  9.63% 
 

83.89% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   456.46  84.15%   438.37  90.34%   4.13% 
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สินทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 542.45 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 

จํานวน 377.21 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 205.24 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จํานวน 57.21 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 เม่ือเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีสินทรัพย์รวม 485.24 ล้านบาท สินทรัพย์ที่

เปล่ียนแปลงหลกัมาจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น และมลูค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงิน 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 105.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 38.29 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา

การเก็บหนีเ้ฉล่ีย 78 วัน และในปี 2561 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 86 วันบริษัทฯ มีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชําระแก่

ลูกค้าขัน้ต่ํา 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิล  ซ่ึงบริษัทฯ จะทําการพิจารณาเทอมการจ่ายชําระจากประวัติลูกค้า  

ยอดการสั่งซือ้ และประวัติการชําระเงินในอดีต สําหรับนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก

ยอดค้างชําระของลูกหนีท้ี่มีอายุการชําระหนีเ้กิน 90 วนั และไม่มีการเคล่ือนไหว โดยใช้อตัราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

จากยอดหนีค้งค้าง ดังนี ้ค้างชําระ 91-180 วัน  ตัง้ค่าเผ่ือฯ 10% ค้างชําระ 181-270 วนั  ตัง้ค่าเผ่ือฯ 30% ค้างชําระ 271-

365 วนั ตัง้ค่าเผ่ือฯ 50% และค้างชําระเกิน 365 ตัง้ค่าเผ่ือฯ 100% จากยอดคงค้าง โดยปี 2562 มียอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูจากลกูหนีก้ารค้าลดลงจํานวน 0.34 ล้านบาท จากปี 2561 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2562 มีจํานวน 189.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 6.92 ล้านบาท 

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการลกูค้าใน

ปัจจุบนัและในอนาคต ทําให้มลูค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในปี 2562 เพิ่มขึน้  

 

หนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจํานวน 85.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จํานวน 39.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 83.91 โดยมีหนีสิ้นหมุนเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 26.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 86.48 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้า จากการสัง่ซือ้วสัดุสิน้เปลืองต่างๆ รวมทัง้มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึน้ 

มีหนี สิ้นไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 12.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 79.10 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้จากการที่มีการคํานวณผลประโยชน์พนกังานใหม่เนื่องจากสมมุติฐานในการคํานวณมีการ

เปล่ียนแปลง 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 456.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 

ณ วนัสิน้งวดปี 2561 จํานวน 18.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.12 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้  

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้ นเท่ากับ 0.19 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่มีอัตราส่วน

หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนีสิ้นเพิ่มขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียน

อื่น และประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 
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กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 

กระแสเงินสด  ปี 2562  ปี 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

30.39 
 

21.06 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 
 

0.50 
 

14.68 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

(31.78) 
 

(31.84) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
 

(0.89) 
 

3.90 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 
 

50.10 
 

50.99 

 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 30.39 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อน

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงานจํานวน 54.57 ล้านบาท สินทรัพย์และหนีสิ้นจากการดําเนินงาน

เปล่ียนแปลงจาก ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 38.69 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 4.99 ล้าน

บาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 25.18 ล้านบาท  

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 0.50 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการให้บริการจํานวน 29.61 ล้านบาท จึงทําให้เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 24.61 ล้านบาท   

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 31.78 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 29.57 ล้าน

บาทและจ่ายหนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงินจํานวน 2.21 ล้านบาท  

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 50.10 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 0.89 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 สภาพคล่อง 

  ปี 2562  ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
 

5.77 
 

9.19 

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารค้า  (เท่า) 
 

4.74 
 

4.27 

ระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 
 

78 
 

86 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) 
 

8.46 
 

9.38 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย  (วนั)   44   39 

 

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากับ 5.77 เท่า ลดลง 3.42 เท่า จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มี

หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 

 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2562 เท่ากับ 78 วัน ลดลง 8 วัน จากปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ 

ได้รับชําระหนีจ้ากลูกค้าบางรายได้เร็วขึน้ จึงทําให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลง ส่วนระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ียในปี 2562 

เท่ากับ 44 วนั ลดลง 5 วนั จากปี 2561 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
     

เสนอ  ผู้ ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จํากัด(มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ซ่ึงได้จัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยได้พิจารณานโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมอย่าง

สม่ําเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนกัลงทุนทัว่ไป 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ให้เข้ามาทําหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้

แสดงไว้แล้วในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความ

เพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเช่ือมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย สําหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ไว้ในรายงานของผู้สอบ

บญัชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสรรพชัญ์  รัตคาม)                                   

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ  

ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรอง 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระสําคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้การกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัท

ได้มอบหมายให้ นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของ

ข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น         

 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1. นายสรรพชัญ์ รัตคาม                                กรรมการ                                      ......................................... 

 

2. นายธวชัชยั ลปิิธร                                     กรรมการ                                      .......................................... 

                                                              ประทบัตราบริษัท 

 

 

                                                                 ผู้รับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ                         กรรมการผู้จดัการ                                .......................................... 

                                                             



 

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/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหาร
(11/02/2534) 
 
 

63 17,840,000 18.10% น้องชายนางมณีรัสม์ิ 
รัตคาม 

-  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Role of the Chairman Program 
(RCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2560 – ปัจจบุนั 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

 
2534 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

2554 – 2559 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการ/

ประธาน
กรรมการบริหาร 

 
กรรมการ 

 

Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล/ตวัแทน
จ าหน่ายเคร่ืองมือและอปุกรณ์ด้านวิศวกรรม
และการทดสอบโดยไมท่ าลาย 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
บจ.ควอลลีเทค เมียนมาร์/ทดสอบทาง
วิศวกรรม 

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

63 10,027,500  10.17% -  -  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

-  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

2545 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี/้อสงัหาริมทรัพย์ 
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 

กรรมการบริษัทไทย 

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

66 35,910 0.04% พี่สาวนายสรรพชัญ์ 
รัตคาม 

- บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2549 – ปัจจบุนั 
2554 – 2559 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

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

4. นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
(5/04/2560) 
 
 

67 -  

 

-  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหการ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
2550 – ปัจจบุนั 
2550 - 2560 

 
 

 
 
2548 – 2559 

 
2546 - 2557 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการ    
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ    
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 

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



 

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 

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

58 -  -  -  - 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 
(RCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

2561 – ปัจจบุนั 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

 
2553 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

 
2545 – ปัจจบุนั 

 
2540 - 2561 

 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จดัการ 

 
ผู้จดัการ 

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



 

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 

- ผ่านการอบรม  Advanced  Audit Committee 
Program (AACP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Board Nomination & 
Compensative Program (BNCP) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

61 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยั 
ดีทรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Advanced Audit Committee 
Program (AACP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2562 - ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
2546 - ปัจจบุนั 
2537 - ปัจจบุนั 

 
2540 - 2561 

 
2557 – 2560 

 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

 
กรรมการและผู้ชว่ย
กรรมการผู้อ านวยการ 

กรรมการ 
 

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



 

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 

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

49 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 

2560 – ปัจจบุนั  
 
 

2558 - 2560 
2556 – 2557 

 
 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 
 

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

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

65 4,719,520 4.79% -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2562 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2552 - 2561 
 
 

 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ 

 

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



 

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 

9. นายศภุโชค สิริจนัทรดิลก 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
(3/4/62) 

60 - - 

 

-  - บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- รัฐประศาสนศาตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2562 - ปัจจบุนั 
 

2549 - ปัจจบุนั 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร 
เลขานกุารบริษัท 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บมจ.ธนลูกัษณ์ 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร       

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

63 -  -  -  - อนปุริญญาสาขาชา่งกลโรงงาน  
วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

2543 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการฝ่ายทดสอบ
โดยไมท่ าลาย 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

47 3,300 0.00% -  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหการ) 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต นครราชสีมา 

2544 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

49 47,415 0.05% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี
บริหาร) มหาวิทยาลยับรูพา 

2537 – ปัจจบุนั  
 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

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) 
 

43 75 0.00% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัช)ี มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

2548 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

41 -  -  -  - 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 2562 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

1. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 

รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง 

1. Mr. Sannpat  Rattakham 

2. Mr. Hlaing Thurein Minn 

Director 

Director 

 

2. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง 

1. นายสรรพัชญ์      รัตคาม 

2. นายโดมเดช        ศรีพิณเพราะ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ความรับผิดชอบ 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงรับผิดชอบการบริหาร

กิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และคํานิยามของการตรวจสอบ

ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทัง้นี  ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม 

จดัเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

ประวัติผู้ดํารงตําแหน่งผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางวิมล  แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2562 – ปัจจุบนั) 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบญัชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการทํางาน 

- ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

      -ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2562 

 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

จํานวน 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ 
 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม 4 ครัง้  

ซ่ึงรวมการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร และสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ในรอบปี 2562 ดงันี ้
 

1. รายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้

แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

 

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  โดยพิจารณาจาก

ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สําหรับ

รายงานประเด็นที่ตรวจพบ ได้ให้คําแนะนําและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี

ประสิทธิผล 

 

3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหาร

ความเส่ียงในการดําเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบติังานต่าง ๆ  ของบริษัทฯ  รวมทัง้

ความเพียงพอของระบบการควบคุมความเส่ียงซ่ึงบริษัทฯ ได้มีการส่ือสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเส่ียง และความ

รับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพื่อจดัการความเส่ียงที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มี

ระบบการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ มีการประเมินความเส่ียงทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

รวมถึงการจดัทําแผนบริหารความเส่ียง เพื่อให้ผลกระทบจากความเส่ียง ที่อาจเกิดขึน้อยู่ในระดบัต่ําหรือที่ยอมรับได้ 
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4. การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ 

หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  มีการจัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อกําหนด ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ 

 

5. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่เก่ียวโยงกัน            

หรือรายการทีอ่าจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจปกติ พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนยัสําคัญ 

 

6. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ  

มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ให้บริษัท 

สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

ไม่เกินปีละ 1,090,000 บาท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

 

 นางสวิุมล   กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  2982 และหรือ 

 นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  7645 และหรือ  

 นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  7764 และหรือ 

 นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  8125 

  

 นอกจากค่าสอบบัญชีข้างต้น บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น คือ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน 

30,000 บาท และค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 2 แห่ง คือ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด 95,000 บาท 

และค่าตรวจสอบบญัชี บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 170,000 บาท ที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 
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อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา  การเสนอความคิดเห็นและ

คําแนะนําในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีต้อง

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 

 

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

นายสมยศ เจียมจิรังกร 

              ประธานกรรมการตรวจสอบ 


