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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2534 ดว้ยทนุจดทะเบียน 2,000,000 

บาท โดยกลุ่มนายสรรพชัญ ์รตัคาม และ นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม (ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการใน
ปัจจบุนั) ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นวศิวกรรมเพื่อความปลอดภยัในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ (Third Party Engineering Service) ใน
ดา้นการทดสอบ โดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) จากนั้นจึงขยายสู่บริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน      
โดยแรกเริ่มไดร้บัอนญุาตจากกองเชือ้เพลิง กรมโยธาธิการ ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ทัง้ประเภทท่ีอยู่บนรถสถานีบรรจกุ๊าซ และคลงัเก็บและจ่ายปิโตรเลียมเหลว และขยายบรกิารเพิ่มเติมตามล าดบั 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบแบบท าลาย 
(Destructive Testing)  ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing)           
การตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification) รวมถึงงานบริการการให้ความเห็นเรื่องความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมในระดบัสากลในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ ใหแ้ก่องคก์รต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล  

จากความมุ่งมั่นในการพฒันาบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบตัิการทดสอบ
โดยไม่ท าลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025  ส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ    
(Thai Laboratory Accreditation Scheme :  TLAS)  จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/ IEC 17025 ส าหรับ
หอ้งปฏิบตัิการหอ้งปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา จากส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม ISO 9001:2015 มาตรฐาน
คุณภาพการจัดการภายใน รวมถึงไดร้ับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)   
และไดข้ึน้ทะเบียนรบัรองจากหน่วยราชการท่ีส าคญั อาทิ กรมธุรกิจพลงังาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นตน้ 

 
1.1 วิสัยทัศน ์
บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผูน้  าดา้นการใหบ้ริการทดสอบ ตรวจสอบ และรบัรองดา้นวิศวกรรม

เพื่อความปลอดภยัแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเนน้การน านวตักรรมมาใชใ้นการใหบ้ริการ ควบคู่กับการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางอาชีพ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ           
อย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ 

 
1.2 พันธกิจ  
1. ขยายการใหบ้รกิารทดสอบ ตรวจสอบและรบัรองดา้นวิศวกรรมเพื่อความปลอดภยัไปยงัภมูิภาคอาเซียน 

2. คิดคน้และพฒันานวตักรรมการใหบ้รกิารแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง

ครบถว้น 
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3. พฒันาและยกระดบัศกัยภาพของบคุลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กบัการปลกูฝังจรยิธรรมทางอาชีพ 

4. ด าเนินธุรกิจ โดยตระหนกัถึงหลกัธรรมาภิบาล ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

 
1.3 ค่านิยม 

ถกูตอ้ง ปลอดภยั บรกิารฉบัไว ใส่ใจลกูคา้ รกัษาคณุภาพ 

 
1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 ปี 2534 

• เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2534  ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งส านักงานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

• ไดร้บัใบรบัรอง เรื่องคุณสมบตัิและคุณวุฒิของผูท้ดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงตม้ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ ์ และการออกใบรบัรองใหเ้ป็นผูท้ดสอบและตรวจสอบ  จากกรม
โยธาธิการ (ปัจจบุนัเปล่ียนเป็นกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน)  

ปี 2537 

• จัดตั้งส านักงานย่อยที่อ  าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เพื่อความคล่องตัวในการ ให้บริการแก่ลูกคา้ใน       
ภาคตะวนัออก 

ปี 2538 

• จัดตั้งส านักงานย่อยที่อ  าเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม         
มาบตาพดุ 

ปี 2544 

• เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึน้ และยา้ย
ส านักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตัง้ที่อ  าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรีโดยสรา้งอาคารส านักงานขยายจาก
ส านกังานย่อยเดิม เพื่อใหบ้รกิารลกูคา้ในบรเิวณใกลเ้คียงและมีพืน้ท่ีเพียงพอต่อการท างาน (ปัจจบุนัเป็น
ส านกังานสาขา) 

• ไดร้บัใบอนญุาตเลขที่  0031/44  จากสภาวิศวกรใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุประเภท
นิติบคุคล 

ปี 2545 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท เพื่อการขยายกิจการและใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกรมโยธาธิการ 
ที่ก าหนดใหบ้รษิัทท่ีใหบ้รกิารทดสอบ ตรวจสอบถงับรรจกุ๊าซ LPG ประเภทท่ี 1 

ปี 2547 

• สรา้งส านักงานสาขาที่อ  าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม   
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึ่งมีการขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
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ปี 2549 

• ไดร้บัใบอนญุาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ใหเ้ป็นนิติบคุคลทดสอบและตรวจสอบ      
ถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พรอ้มทัง้เครื่องอปุกรณส่์วนควบและการติดตัง้ 

ปี 2550 

• เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท เพื่อขยายกิจการส านกังานระยองพืน้ท่ีเพิม่เป็น 4 ไร ่พรอ้มทัง้เปล่ียน
ส านกังานจงัหวดัระยอง เป็นส านกังานใหญ่ของบรษิัท และใหส้ านกังานบา้นบงึเป็นส านกังานสาขา 

• ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2550 

• ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 17025: 2005 ส าหรบัการทดสอบในหอ้งปฏิบตัิการ  
(Thai Laboratory Accreditation Scheme:  TLAS)  ด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย เ ป็นรายแรก                  
ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2550 

ปี 2551 

• เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครัง้แรก  

• ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพการจดัการภายใน ISO 9001:2000 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2551 
ปี 2552 

• บรษิัทไดน้ าหุน้สามญัเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 9 มถินุายน 2552 

• ไดร้บัใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหเ้ป็นหน่วยรบัรองวิศวกรรมดา้นหมอ้น า้หรือหมอ้ตม้ที่ใช้
ของเหลวเป็นส่ือน าความรอ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย 

ปี 2554 

•  ในเดือนกนัยายน บรษิัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทย่อย จ านวน 2 บรษิัทคือ 
1.    บรษิัท คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั มีวตัถปุระสงค ์เพื่อใหบ้รกิารงานวิศวกรรมความ 
ปลอดภยัในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง มีทนุจดทะเบียน  5 ลา้นบาท โดยบรษิัท 
ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
2. บรษิัท ควอลลีเทค เมียนมาร ์จ ากดั มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ เพื่อใหบ้รกิารงานวิศวกรรมความ 
ปลอดภยัในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง  มีทนุจดทะเบยีน 2 ลา้นบาท บรษิัทฯ ถือหุน้
รอ้ยละ 50.99 ของทนุจดทะเบียน  

ปี 2556 

• จดัตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใชใ้นการขยายพืน้ท่ีการท างานของส านกังานกรุงเทพฯ 
ปี 2557 

• ได้รับการรับรองเพื่ อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายตามระบบ               
ISO/IEC 17025  เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2557  

ปี 2558 

• ได้รับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ                 
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ 
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• ไดร้บัรางวลั SET Awards 2016 จ านวน 3 รางวลั คือ รางวลัผูบ้รหิารสงูสดุยอดเยี่ยม, รางวลัผูบ้รหิารสงูสดุ
ดีเด่นและรางวลับรษิัทจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น 

• สรา้งส านกังานสาขาที่อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เพื่อรองรบัการขยายงานบริการของบริษัทฯ และการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ในเขตจงัหวดัชลบรุีและพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

• บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จ านวน 1 บริษัท คือ Qualitech Myanmar Company Limited        
ในประเทศเมียนมา ในเดือนธันวาคม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในประเทศเมียนมาและประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง  มีทุนจดทะเบียน 50,000 USD บริษัทฯ    
ถือหุน้รอ้ยละ 80 ของทนุจดทะเบียน โดยท าการจดทะเบียนยกเลิกบรษิัท ควอลลีเทค เมียนมาร ์จ ากดั ที่ได ้
จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทในประเทศไทยก่อนหนา้นัน้  

ปี 2560 

• ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2560 (ปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็นระบบ ISO 45001:2018) 

• ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายดา้นการรับรองดา้นห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา 
ISO/IEC 17025 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

ปี 2561 

• ไดล้งนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทคู่คา้ (Business Partner) เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ให้บริการตรวจสอบระบบท่อขนส่ง ( Intelligent Pigging Inspection Service) รวมถึงงานทดสอบโดย 
ไม่ท าลาย เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

ปี 2562 

• ไดร้ับใบรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
เพื่อรว่มเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมบรกิารท่ีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มกบับรษิัทคู่คา้ 

• ได้รับการต่ออายุใบรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต          
คอรร์ปัชนั เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

ปี 2563 

• บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด เมื่อเดือนมกราคม 2563     
มีทนุจดทะเบียนครัง้แรก 1,000,000 บาท และปัจจบุนัไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท 

• ได้รับรางวัลเกียรติยศองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีชื่อเสียง ของประเทศไทย ปี 2562 
(Thailand’s Reputation Awards 2019) จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่          
28 ตลุาคม 2563 

• ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2563 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
  

 
 
หมายเหต ุ: ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 12 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการเลิกกจิการของบรษิัท 
คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั โดยไดม้ีการจดทะเบียนเลิกกิจการเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 
 

บริษัทย่อย 
 บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) มีบรษิัทย่อย 2 แห่ง ดงันี ้

1. Qualitech Myanmar Company Limited (Qualitech Myanmar Company Limited) 
        บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000 USD มีทุนที่
ออกและช าระแลว้ จ านวน  195,000 USD ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการงานดา้นวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศเมียนมาและ
ประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
 

2. บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด (Duwell Intertrade Company Limited)                       
        บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000,000 บาท    

มีทุนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 9,930,000 บาท ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกับ 

การงานดา้นวิศวกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารทางวิศวกรรม ซึ่งหมายถึงการทดสอบตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ และให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่าง  ๆ ตาม
มาตรฐานสากลท่ีลกูคา้ตอ้งการ การใหบ้รกิารทางวิศวกรรมของบรษิัทประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

1. การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใชก้ระบวนการการคน้หารอยบกพร่อง
หรือความผิดปกติของชิน้งาน โดยที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายขึน้กับชิน้งานเช่น การทดสอบดว้ยการถ่ายภาพดว้ยรังสี        
การทดสอบดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู การทดสอบดว้ยอนภุาพแม่เหล็ก การทดสอบดว้ยสารแทรกซมึ รว่มถึงการทดสอบโดยใช้
เทคโนโลยีขัน้สงูต่าง ๆ 

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการโดยใชว้ิธีการทดสอบ
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายในการตรวจสอบชิน้งาน และประมวลผลการทดสอบพรอ้มกบัการออกรายงาน
เพื่อรับรองสภาพการใชง้านของชิน้งาน ซึ่งจะมีการใหข้้อสรุปว่าชิน้งานนั้น ๆ มีสภาพเหมาะสมส าหรับการใชง้านหรือไม่      
การตรวจสอบเพื่อรบัรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรบัรองตามกฎหมายส าหรบัถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ถังน า้มัน 
ระบบท่อ หมอ้น า้ และถงัขนส่งน า้มนัและสารเคมี เป็นตน้ 

3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของวัสดุต่าง ๆ เช่น การรบัแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคของเนือ้โลหะ และ   
การหาส่วนผสมทางเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติที่ส  าคัญของเนื ้อโลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกัดกร่อน       
ประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 

บริษัทฯ ใหไ้ดบ้ริการการทดสอบคุณสมบัติทางกลกับลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้หลักของบริษัทฯ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน า้มนั  โรงงานปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ 
โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตัง้อุปกรณเ์ครื่องจกัร  รวมทัง้ผูใ้ชถ้ัง เครื่องจกัร และอุปกรณท์ี่ตอ้งตรวจสอบตามกฎหมาย
เพื่อความปลอดภยั เช่น หมอ้น า้ เครน ถงัก๊าซถงับรรจสุารเคมีอนัตราย และถงัรบัแรงดนัสงูอื่น ๆ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ลกูคา้ของงานใหบ้รกิารการทดสอบโดยไม่ท าลาย การใหบ้รกิารตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ และการทดสอบ
คุณสมบัติทางกล มีความแตกต่างกันคือ ประมาณรอ้ยละ 90 ของลูกคา้ที่ใช้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายจัดอยู่ในกลุ่ม
ผูร้บัเหมาโครงการ ซึ่งบริษัทจะใหบ้ริการรบัเหมาช่วงส าหรบังาน NDT อีกทอดหนึ่ง ส่วนบริการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ 
กลุ่มลกูคา้หลกัประมาณรอ้ยละ 70 เป็นเจา้ของโครงการโดยตรงโดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี ระหว่างการซ่อมบ ารุง
ใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรบัรองตามกฎหมาย ส่วนการบริการดา้นการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เป็นกลุ่ม
ลกูคา้ทัง้ประเภทงานก่อสรา้ง และเจา้ของโครงการ ซึ่งอยู่ในสดัส่วนที่ใกลเ้คียงกนั   
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โครงสร้างรายได ้
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภัณฑ ์
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการตรวจสอบและทดสอบวสัดทุาง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อควบคมุคณุภาพของวสัดุ
อปุกรณ ์โดยเฉพาะโครงสรา้งโลหะต่าง ๆ ทัง้ที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง และตรวจสอบคณุภาพระหว่างการใชง้าน เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการใช้งาน จนส่งผลให้ต้องหยุดชะงัก                 
การใหบ้รกิารแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test) การทดสอบแบบท าลายโดยใชเ้ทคนคิ
ทางทดสอบทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing) การตรวจสอบเพื่อรบัรองคณุภาพ (Inspection 
and Certification) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรบัรองถังน า้มันและสารเคมี ถังบรรจุก๊าซ และระบบท่อ LPG/CNG และ
หมอ้ไอน า้ เป็นตน้ และการลา้งถงัในอตุสาหกรรม (Tank Cleaning) 

 

2.1.1.1 ประเภทการให้บริการ 
(1)  การทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Test: NDT) 
การทดสอบโดยไม่ท าลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพรอ่งหรือความผิดปกติของชิน้งาน หรือรอยเชื่อม โดยไม่

เกิดความเสียหายต่อชิน้งานในระหว่างการทดสอบ ไม่ท าใหช้ิน้งานเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ โดยใช้
ความรูท้างฟิสิกส ์เช่น แสง ความรอ้น รงัสี คล่ืนเสียง ไฟฟ้า หรือแม่เหล็กในการทดสอบ ตามความผิดปกติของรอยบกพรอ่ง   
ที่มีอยู่ การวัดคุณสมบัติเหล่านีจ้ะสามารถประเมินความผิดปกติไดโ้ดยไม่ท าให้ชิน้งานเกิดความเสียหาย การทดสอบโดย     
ไม่ท าลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะชิน้งานที่มีต้นทุนการผลิตสูง  นอกจากนี ้              
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ยังใชใ้นการตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณแ์ละโครงสรา้งทั่วไป ทั้งก่อนการใชง้าน (Pre-service) ระหว่างการใชง้าน     
(In-service) และตรวจสอบระหว่างหยดุโรงงาน (Plant Shutdown) เพื่อประเมินอายกุารใชง้าน 
 
ข้อดขีองการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

• ชิน้งานไม่ไดร้บัความเสียหายใด ๆ หลงัการทดสอบแลว้สามารถน าชิน้งานกลบัมาใชไ้ดต้ามปกติ 

• ตรวจสอบในขณะใชง้านได ้

• การตรวจสอบชิน้งานตามระยะเวลาการใชง้าน จะท าให้ทราบการเปล่ียนแปลงของสภาพชิน้งานหลังผ่าน     
การใชง้านแลว้ 

• อปุกรณม์ีความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย สามารถออกงานภาคสนามได ้

• สามารถใชใ้นการปรบัปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใชว้ิธีการทดสอบโดยไม่ท าลายตรวจสอบงานเชื่อมแบบต่าง ๆ  
เพื่อปรบัปรุงวิธีการเชื่อมใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรบัการใชง้าน เป็นตน้ 

• ช่วยลดตน้ทนุการผลิต เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การทดสอบโดยไม่ท าลายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1) การทดสอบโดยไม่ท าลายแบบทั่วไป (Conventional NDT) เช่น การทดสอบโดยการใชร้งัสี และอนุภาคแม่เหล็ก 

เป็นตน้ ซึ่งเป็นวิธีที่ใชก้นัโดยทั่วไปมายาวนาน ยงัคงถกูน ามาใชต้ามลกัษณะของชิน้งานท่ีท าการตรวจหรือทดสอบ และเป็นไป
ตามที่มาตรฐานก าหนด 

2) การทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่ใชเ้ทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่มีความหลากหลายและซับซอ้นมากขึน้ ข้อดี คือ สามารถให้ผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกว่า และในปัจจุบัน
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าใหธุ้รกิจตอ้งมีการปรบัตวัไปสู่ Advanced NDT มากยิ่งขึน้ เนื่องจากสามารถใชใ้นการทดสอบ
ที่ซบัซอ้นและมีขอ้จ ากัดในแบบที่การทดสอบแบบทั่วไปไม่สามารถท าได ้เช่น การทดสอบดว้ยรงัสีดว้ยระบบดิจิตอลแทนการ 
ใชฟิ้ลม์ หรือการใชค้ล่ืนเสียงความถ่ีสูงที่ใชต้รวจสอบหลายหัวท างานร่วมกัน (Phased Array Ultrasonic) แทนการทดสอบ
ดว้ยรงัสีหรือคลื่นเสียงความถ่ีสงูแบบธรรมดา เป็นตน้ 
 

บริษัทฯ เริ่มตน้จากการใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลายแบบทั่วไปและขยายบริการสู่การทดสอบโดยใชเ้ทคโนโลยี
ชัน้สงู โดยในปัจจบุนัสามารถใหบ้รกิารทดสอบโดยไม่ท าลายในอตุสาหกรรม คือ 
 
Conventional NDT 

ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานทีท่ดสอบ 

Radiographic Test: การทดสอบดว้ยรงัส ี 
เป็นการตรวจหารอยต าหนิภายในวสัดโุดยใชส้ารกมัมนัตภาพรงัสีหรือ
เครื่อง X-Ray และใชแ้ผ่นฟิลม์บนัทึกขอ้มลู  เหมาะส าหรบัใชต้รวจสอบรอย
บกพรอ่งที่อยู่ลกึเขา้ไปตามแนวรงัสี 

การตรวจสอบรอยเชื่อมและการกดักรอ่น เช่น ในโรง
กลั่นน า้มนั โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า  
เป็นตน้   
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Magnetic Particle Test: การทดสอบดว้ยอนภุาคแมเ่หล็ก  
เป็นการหารอยบกพรอ่งบรเิวณผิววสัดโุดยการเหน่ียวน าสนามแมเ่หล็ก 

การตรวจสอบรอยเชื่อมและพืน้ผิวของอปุกรณ ์เช่น
ในโรงกลั่นน า้มนั โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง 
โรงไฟฟ้างานโครงสรา้งเหล็ก เป็นตน้   

Penetrant Test: การทดสอบดว้ยสารแทรกซมึ  
เป็นการฉีดสีที่สามารถแทรกซมึไดด้ีลงบนพืน้ผิววสัดเุพื่อตรวจสอบดรูอย
บกพรอ่งบนผิววสัด ุ

การตรวจสอบรอยเชื่อมและพืน้ผิวของอปุกรณ ์เช่น
ในโรงกลั่นน า้มนั โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง 
อตุสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นตน้   

Ultrasonic Test: การทดสอบดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง   
เป็นการตรวจสอบโดยการใชค้ลืน่เสียงเพื่อวดัความหนาและคน้หารอย
บกพรอ่งที่เกดิขึน้ในเนือ้วสัดแุละรอยเชื่อม 

การตรวจสอบรอยเชื่อมและเนือ้วสัด ุเช่นในโรงกลั่น
น า้มนั โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า 
โครงสรา้งเหล็ก เป็นตน้ และงานวดัความหนา     
ทกุชนิด 

Hardness Test: การทดสอบความแขง็   
เป็นการทดสอบความแขง็ของโลหะในการตา้นทานต่อการแปรรูปถาวร หรือ
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งจลุภาคของโลหะท่ีเปล่ียนแปลงตามการใชง้าน 
ซึ่งมีประโยชนใ์นการน ามาออกแบบภาชนะรบัความดนั หรือตรวจสอบ
ความเสียหายของหมอ้ไอน า้ 

การตรวจสอบวสัดแุละรอยเชื่อมหรือทอ่ในหมอ้    
ไอน า้ เช่น ในโรงกลั่นน า้มนั โรงงานปิโตรเคมี 
โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

Positive Material Identification Test: การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี   
เป็นการตรวจสอบเพื่อบง่บอกชนดิส่วนประกอบทางเคมีของวสัดซุึง่มี
ความส าคญักบัวสัดทุี่ใชใ้นงานอตุสาหกรรม 

การตรวจสอบวสัด ุและรอยเชื่อม หรือท่อ เช่นในโรง
กลั่นน า้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

Vacuum Test: การทดสอบดว้ยวธิีสญุญากาศ 
เป็นการตรวจสอบรอยรั่วของรอยปิดผนึกโดยใชเ้ทคนคิความแตกต่างของ
ความดนัภายในกบัภายนอกบรรจภุณัฑ ์

ตรวจสอบรอยเชื่อมของถงับรรจนุ า้มนัหรือสารเคมี  
เช่น ในโรงกลั่นน า้มนั โรงงานปิโตรเคมี คลงัเก็บ
น า้มนัหรือสารเคมี เป็นตน้ 

Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบดว้ยกระแสไฟฟ้าบนวสัดุ
เคลือบผวิโลหะ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความไม่สมบรูณข์องการวสัดุ
เคลือบผิว ซึ่งอาจท าใหข้องเหลวสมัผสักบัชิน้งานและเกิดการกดักรอ่นขึน้ 

การตรวจสอบวสัดเุคลือบผิวของภาชนะรบัความดนั
และท่อ เช่นในโรงกลั่นน า้มนั โรงงานปิโตรเคมี    
เป็นตน้ 

Magnetic field and permeability measurements: การทดสอบหาค่า
ความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใชต้รวจสอบคณุสมบตัิที่เปล่ียนไปของเนือ้โลหะ 

ตรวจสอบวสัดใุนขบวนการผลิตของ โรงงาน     
ปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Replica Test: การตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคของโลหะ 
ใชใ้นการวิเคราะหส์าเหตคุวามเสียหายของวสัดอุปุกรณท์ี่ท  าจากโลหะ 

ตรวจสอบวสัดใุนขบวนการผลิตของโรงกลั่น 
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

Video scope: การตรวจสอบดว้ยกลอ้ง 
การตรวจสภาพภายในของอปุกรณห์รือท่อ เพื่อตรวจหาส่ิงตกคา้ง           
ส่ิงผิดปกติตา่ง ๆ โดยใชก้ลอ้งตดิปลายสายน าทางผ่านช่องเล็ก ๆ ส่องเขา้
ไปดสูภาพภายในของอปุกรณห์รือท่อที่ไม่สามารถมองเห็นไดโ้ดยตรง 

ตรวจสอบอปุกรณใ์นขบวนการผลิตของโรงกลั่น 
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หนา้ 10 

 

ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานทีท่ดสอบ 

Ferrite Scope: เพื่อวดัปรมิาณเฟอรไ์รตใ์นเนือ้เหล็กกลา้ไรส้นิมซึง่มีผลต่อ
ความตา้นทานในการกดักรอ่น 

ตรวจสอบวสัดแุละรอยเชื่อมของชิน้งานท่ีเป็น ท่อ 
ถงั หรืออปุกรณท์ี่ท  าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นิม ชนิด 
Duplex Stainless Steel 

 
 
Advanced NDT 

ประเภทของการทดสอบ ชิน้งานทีท่ดสอบ 

Internal Rotating Inspection System: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณ์
ของท่อขนาดเล็กดว้ยคลื่นเสียงความถ่ีสงู 

ภาชนะแลกเปล่ียนความรอ้น (Heat exchanger)   
ที่ใชใ้นโรงกลั่น อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและ
อตุสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นตน้ 

Magnetic Flux Leakage: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณข์องทอ่เหล็ก
คารบ์อนดว้ยสนามแม่เหล็ก 

ภาชนะแลกเปล่ียนความรอ้น (Heat exchanger)   
ที่ใชใ้นโรงกลั่น และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Eddy Current: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณด์ว้ยกระแสไหลวนส าหรบั
ท่อท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น ท่อสแตนเลส ท่ออลมูิเนียม เป็นตน้ 

ภาชนะแลกเปล่ียนความรอ้น (Heat exchanger)   
ที่ใชใ้นโรงกลั่น และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Remote Field Eddy Current: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณข์องท่อเหล็ก
คารบ์อนดว้ยกระแสไหลวน 

ภาชนะแลกเปล่ียนความรอ้น (Heat exchanger)   
ที่ใชใ้นโรงกลั่น และอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

Eddy Current Array: เป็นการตรวจวดัความสมบรูณด์ว้ยกระแสไหลวน
ชนิดหลายขดลวดในหวัเดียวกนั ท าใหต้รวจสอบครอบคลมุพืน้ท่ีไดม้าก 
รวดเรว็ และแม่นย ามากขึน้ ส าหรบัวสัดแุละแนวเชื่อมโลหะทัง้ที่เป็นเหล็ก 
และ ไม่ใช่เหล็ก 

การตรวจสอบรอยเชื่อม รอยรา้วและการกดักรอ่น
ของภาชนะรบัความดนัในโรงกลั่นน า้มนั โรงงานเคมี
และ ปิโตรเคมี เป็นตน้  

Phased Array (PAUT): การทดสอบดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งแบบเรียงเฟส 
เป็นการใชค้ลื่นเสียงความถ่ีสงู ในการตรวจความสมบรูณข์องเนือ้โลหะและ
แนวเชื่อมโดยใชห้วัตรวจสอบที่มผีลกึตรวจสอบหลายหนว่ยในหวัเดียวกนั 
ซึ่งท าใหก้ารตรวจสอบครอบคลมุพืน้ท่ีไดม้าก เรว็ และแม่นย า สามารถ
แสดงผลการทดสอบไดช้ดัเจน เขา้ใจงา่ยและเก็บบนัทึกผลไวใ้ชอ้า้งองิ
ต่อไปไดด้ีกวา่แบบทั่วไป 

การตรวจสอบความสมบรูณข์องเนือ้โลหะและรอย
เชื่อมต่าง ๆ เช่น ถงัก๊าชความดนัสงู ท่อขนส่งก๊าซ
และน า้มนั ระบบท่อ ในโรงกลั่นน า้มนั โรงงานเคมี
และปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Medium Rank Ultrasonic Test (MRUT): การทดสอบโดยคลืน่เสยีง
ความถีสู่งแบบระยะทดสอบปานกลาง เป็นการตรวจหาต าหนิและรอย
บกพรอ่งของชิน้งานทดสอบในบรเิวณที่ไม่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง 

การตรวจสอบการกดักรอ่น การกดัเซาะ และรอย
แตกรา้วของท่อในส่วนท่ีสมัผสักบัฐานรองรบัท่อ 
หรือท่อฝังดินและท่อหุม้ฉนวน และใชท้ดสอบกบั
ชิน้งานท่ีเป็นแผ่นเรียบไดเ้ช่นกนั 

Time of Flight Diffraction (TOFD): เป็นการใชค้ลื่นเสียงความถ่ีสงู โดยใช้
เทคโนโลยีการกระเจงิของคลื่นเสียง ซึ่งมีความแม่นย าในการประเมินหา
ขนาดและต าแหน่งของรอยบกพรอ่งมาก 

การตรวจสอบความสมบรูณข์องเนือ้โลหะและรอย
เชื่อมต่าง ๆ เช่น ถงัก๊าชความดนัสงู ท่อขนส่ง      
เป็นตน้ 
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Tank Floor Scan: การตรวจสอบหาการกดักรอ่นของพืน้ถงัน า้มนัหรือถงั
เคมีขนาดใหญ่ดว้ยสนามแม่เหล็ก ท าใหท้ราบถึงสภาพดา้นล่างของพืน้ถงั 
ที่มองไม่เห็น 

การตรวจสอบพืน้ถงัขนาดใหญ่ในโรงกลั่นน า้มนั 
โรงงานเคมีและปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Computed Radiograph: เป็นการทดสอบดว้ยรงัสีโดยใชแ้ผ่น Imaging 
Plate แทนฟิลม์ X-ray ทั่วไป ท าใหส้ามารถอ่านผลบนจอคอมพิวเตอร ์       
ใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้และเกบ็ขอ้มลูในรูปแบบดิจิทลั 

การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกดักร่อนของ
ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกลั่นน ้ามัน 
โรงงานเคมีและปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Direct Radiograph (Digital Radiograph): เป็นการทดสอบดว้ยรงัสีโดย
แผงรบัภาพ แลว้ส่งภาพโดยตรงไปยงัคอมพิวเตอร ์ท าใหส้ามารถอ่านผล
บนจอคอมพวิเตอร ์ใหเ้ห็นภาพชดัเจนไดท้นัที และเก็บขอ้มลูในรูปแบบ
ดิจิทลั 

การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกดักรอ่นของ
ภาชนะความดนัและระบบท่อ ในโรงกลั่นน า้มนั 
โรงงานเคมีและปิโตรเคมี เป็นตน้ 

Pipeline In-Line Inspection (ILI, Intelligent Pigging) เป็นการ
ตรวจสอบการกดักร่อนและความเสยีหายอืน่ ๆ ทีเ่กิดกบัท่อขนส่ง  
โดยใชเ้ทคโนโลยีสนามแมเ่หล็ก หรือคลื่นเสียงความถ่ีสงู ท าใหท้ราบถึง
สภาพของท่อท่ีฝังอยูใ่ตด้ินหรือใตน้ า้ได ้

การตรวจหาการกดักรอ่นของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และท่อน า้มนัท่ีฝังอยูใ่ตด้ิน
หรือใตท้ะเล 

 
บริษัทฯ ใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลายชิน้งานต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ลกูคา้ก าหนด เพื่อทดสอบความสมบูรณข์อง

การติดตัง้หรือการเชื่อมวสัด ุมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งยวดในอตุสาหกรรมที่ตอ้งการความปลอดภยัสงู โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม
พลังงานและเคมี เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบท่อและถังในโรงกลั่นน า้มนั โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะ
น า้มนั โรงงานไฟฟ้า โรงงงานผลิตสารเคมี และอตุสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เป็นตน้ 

ลกัษณะลกูคา้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัเหมาที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบคุณภาพของงานในขณะก่อสรา้ง
และเจา้ของโครงการท่ีใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตรวจสอบคณุภาพตามระยะเวลา โดยเป็นการท าสญัญาระยะยาว 

บริษัทฯ มีการจัดท าประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ทุกรายในดา้นการใหบ้ริการของพนักงาน คุณภาพตาม
มาตรฐาน ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ความปลอดภัย ฯลฯ และน าขอ้คิดเห็นของลูกคา้มาใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุง
คุณภาพการใหบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ  ท าใหส้ามารถรกัษาฐานลกูคา้เดิมไวไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ไดร้บัการติดต่องานจาก
ลกูคา้รายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

การทดสอบแบบไม่ท าลายนี ้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานพรอ้มหลกัฐานหรือขอ้มลูประกอบ เช่น 
ฟิลม์เอ็กซเ์รยส์ าหรบัการตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพดว้ยรงัสี หรือการรายงานผลดว้ยคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ ซึ่งเป็นการรายงาน
ความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของชิน้งานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึน้ตามมาตรฐานที่ไดใ้ชห้รือก าหนดร่วมกัน   
ซึ่งมิใช่เป็นการรบัประกนัหรือรบัรองสภาพท่ีเหมาะสมส าหรบัการใชง้าน 
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มาตรฐานสากล (Standard and Code) ทีเ่กี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
การทดสอบโดยไม่ท าลายนั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส  าคัญที่สุด คือ การป้องกันมิให้โครงสรา้งทางวิศวกรรมต่าง ๆ         

เกิดความเสียหาย อันจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น โดยอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรม   
ขนาดใหญ่ที่มีความเส่ียงในการท างานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น 
อุตสาหกรรมพลงังานและอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้  ดงันัน้ เพื่อความน่าเชื่อถือในระดบัสากล การทดสอบโดยไม่ท าลาย
จึงถกูควบคมุตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมหรือองคก์รระดบัประเทศตา่ง ๆ   ซึ่งแต่ละสมาคมหรือองคก์รไดก้ าหนดวธีิการ
ตรวจสอบโดยไม่ท าลายแต่ละประเภทขึน้มาเป็นมาตรฐานของตนเอง  ตัวอย่างองค์กรหรือสถาบันวิชาชีพส าคัญใน
ต่างประเทศที่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบโดยไม่ท าลาย มีดงัต่อไปนี ้

•   American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

• American Petroleum Institute (API) 

• American Welding Society (AWS) 

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

• International Organization for Standardization (ISO) 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแลว้  สมาคมเหล่านีย้งัมีการก าหนดระดบัทักษะของบุคลากรผูต้รวจสอบ 

โดยบุคลากรจะตอ้งไดร้บัการอบรม ทดสอบความรู ้และไดร้บัใบรบัรองหรือประกาศนียบตัรตามระดบัขั้นที่ก าหนดไว้  จึงจะ
สามารถปฏิบตัิงานตามมาตรฐานได ้เช่น บคุลากรท่ีผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม American Society 
of Nondestructive Testing ( ASNT) , Certification Scheme for Personnel ( CSWIP) , Personnel Certification For           
Non-Destructive Testing (PCN) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ บุคลากรระดับที่ 1 สามารถท าการทดสอบและบันทึกผลไดต้าม
วิธีการที่ก าหนด ส าหรับระดับที่  2 บุคลากรมีหน้าที่ ในการตัดสินหรือประเมินให้ชิ ้นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ              
ส่วนบคุลากรระดบัท่ี 3 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ มีหนา้ที่ในการก าหนดวิธีและขัน้ตอนในการทดสอบ สามารถจดัการฝึกอบรมพรอ้ม
ทัง้ออกใบรบัรองใหก้บับคุลากรในระดบัท่ี 1 และ 2 (เฉพาะกรณีของ ASNT) 

 
บริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรที่ไดร้บัการรบัรองทัง้หมด 308 คน โดยแบ่งเป็นผูไ้ดร้บัการรบัรองระดบั 1 จ านวน 46 คน 

ระดบั 2 จ านวน 259 คน และระดบั 3 จ านวน 3 คน บรษิัทฯ มีนโยบายการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต และยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อใหบุ้คลากรท่ีไดร้บัการรบัรองมีจ านวนพอเพียงและรองรบั
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 

(2)  การทดสอบแบบท าลาย (Destructive Testing) โดยใช้เทคนิคการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา 
(Mechanical and Metallurgical Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดต่าง ๆ เช่น    
การรบัแรงดึง แรงกด ความแข็ง และแรงกระแทก รวมทั้งการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคของเนือ้โลหะ และการทดสอบหา
ส่วนผสมทางเคมีที่มีผลต่อคณุสมบตัิส าคญัดา้นความแข็งแรง และการกดักรอ่นของเนือ้โลหะ 

 

https://ruane-tati.com/wpruanetati/personnel-certification-for-non-destructive-testing-pcn/
https://ruane-tati.com/wpruanetati/personnel-certification-for-non-destructive-testing-pcn/
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บริษัทฯ ไดใ้ห้บริการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุกับลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้หลักของ   
บริษัทฯ เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี  ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน า้มัน โรงงานปิโตรเคมี        
โรงแยกก๊าซ โรงงานผลิตและติดตัง้อุปกรณเ์ครื่องจักร รวมทั้งผูใ้ชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณท์ี่ตอ้งตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อ
ความปลอดภยั เช่น หมอ้น า้ เครน ถงัก๊าซ ถงับรรจสุารเคมีอนัตราย ท่อขนส่ง และถงัรบัความดนัสงูอื่น ๆ เป็นตน้ 
 

(3)  การตรวจสอบและรับรอง (Inspection and Certification) 
การใหบ้รกิารตรวจสอบเพื่อรบัรองคณุภาพงาน เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ท าลาย  

ในขัน้ตอนนี ้บรษิัทฯ จะท าการประมวลผลจากการทดสอบหรือตรวจสอบชิน้งานตามเทคนิควิธีการในแต่ละขัน้ตอน แลว้จดัท า
รายงานรบัรองสภาพการใชง้านอย่างถกูตอ้งตามขอ้เท็จจริง ว่าอุปกรณ ์เครื่องมือ หรือชิน้งานนัน้ อยู่ในระดบัสภาพที่มีความ
ปลอดภยัทางวิศวกรรมตามมาตรฐานหรือขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่  

การตรวจสอบสามารถท าไดท้ั้งการตรวจสอบรบัรองชิน้งานแต่ละชิน้งาน โดยด าเนินการในระหว่างการผลิตใหม่       
ที่โรงงานผูผ้ลิต หรือในระหว่างการติดตัง้ ณ สถานที่ใชง้าน รวมทั้งด าเนินงานภายหลังการใชง้าน เช่น  การตรวจสอบและ
รบัรองคุณภาพประจ าปีส าหรบัถังบรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมทั้งระบบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection 
Service) เป็นตน้ ลกูคา้หลกัส าหรบับรกิารตรวจสอบและรบัรองคณุภาพแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ลกูคา้ที่ตอ้งการการรบัรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรบัรองถังบรรจุ (LPG/CNG ถังบรรจุน า้มนั ถังบรรจุ
สารเคมี) หมอ้น า้ ภาชนะความดนัประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.  ลกูคา้ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้งการความปลอดภยัสงู เช่น โรงกลั่นน า้มนั โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี 
แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ที่ตอ้งการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานการผลิตและการซ่อมบ ารุง 

 
การใหบ้ริการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ มีขอ้ดีที่ส  าคัญ คือ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการตรวจสอบประจ าปีอย่าง

ต่อเนื่องโดยจดัท าเป็นสญัญาระยะยาว อาทิ บรษิัท ปตท จ ากดั (มหาชน) บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด โรงงาน ปิโตรเคมีต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี ้ธุรกิจนีย้ังมีศักยภาพในการเติบโต 
เนื่องจากจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพของถัง    ในขบวนการผลิต ถังบรรจุ และถังที่ใชใ้นการขนส่ง และอื่น ๆ ตาม
มาตรฐานหรือกฎหมายก าหนด 
 

บรษิัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อรบัรองคณุภาพเครื่องมือและอปุกรณต์่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

• ภาชนะรบัความดนั (Pressure Vessel) ที่ใชเ้ก็บก๊าซอตุสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คารบ์อนไดออกไซดเ์หลว 
คลอรีนเหลว รวมถงึถงัเก็บสารเคมีอื่น ๆ เป็นตน้ 

• ถังก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย  
เพื่อจดัท าประวตัิ และรบัรองคณุภาพตามขอ้ก าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และ กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

• ถงัเก็บผลิตภณัฑข์นาดใหญ่เหนือพืน้ดิน (Aboveground Storage Tank) เช่น ถงัเก็บน า้มนั หรือสารเคม ี     
เหนือพืน้ดิน 

• หมอ้น า้แบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหมอ้น า้แบบท่อน า้ (Water Tube Boiler) 
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• การตรวจรบัรองฝีมือช่างเชื่อม (Welding Operator / Welder Qualification Test) 

• ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ถงัขนส่งปิโตรเลียมเหลว และถงัก๊าซหงุตม้ 

• ท่อขนส่งน า้มนัและก๊าซ (Pipeline) ท่ีฝังอยูใ่ตด้ิน 
 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เก่ียวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัยของวัสดุ
อุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต การขนถ่ายเชือ้เพลิงและสารเคมีอนัตราย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลมุ 

ทัง้นี ้นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแลว้  บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ีการทดสอบและประเมินผลการใชง้านของ
เครื่องมืออุปกรณต์่าง ๆ  ที่มีความส าคญัในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปล่ียนแปลง ความเสียหายและการเส่ือมสภาพ 
ที่เกิดขึน้กับชิน้งานและน ามาประมวลผล เช่น ประมวลผลใหล้กูคา้ทราบว่า การใชง้านที่ผ่านมา อุปกรณท์ี่ตรวจสอบมีความ
เสียหายหรือเ ส่ือมสภาพเพิ่มขึ ้นมากน้อยเพียงใด  และประเมินได้ว่าหากอุปกรณ์มีการเ ส่ือมสภาพในอัตราเดิม   
ชิน้งานนั้น ๆ จะสามารถใชง้านอย่างปลอดภัยไดอ้ีกนานเท่าใด  ซึ่งขอ้มูลเหล่านีเ้ป็นประโยชนอ์ย่างมากส าหรบัลูกคา้ เช่น  
ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญในการบ ารุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ ้น  สามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ ในบางกรณีลกูคา้สามารถใชผ้ลการตรวจสอบเป็นเครื่องยืนยนัส าหรบัการประกนัภยัไดอ้ีกดว้ย 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีการใหบ้รกิารประเมินความเส่ียงของเครื่องจกัรและอปุกรณต์่าง ๆ  ดว้ยหลกัการ Risk Based 
Inspection (RBI) เพื่อก าหนดความถ่ี วิธีการทดสอบ และความเขม้งวดในการทดสอบเครื่องจกัรและอุปกรณ ์   โดย RBI จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ลดค่าใชจ้่ายไดโ้ดยการลดความถ่ีการตรวจสอบอุปกรณท์ี่มีความเส่ียงต ่า และให้
ความส าคญัมากขึน้กบัอปุกรณท์ี่มีความเส่ียงสงู อีกทัง้ สามารถน าไปลดภาระเบีย้ประกนัภยัของโรงงานท่ีน าวิธีการนีม้าใช ้
 

การจัดท าประกันภัยส าหรับความเสียหายจากการปฏิบตัิงาน 
บริษัทฯ มีการจดัท าประกันภยับุคคลที่สามกรณีการเกิดอุบตัิเหตุต่อบุคคลและทรพัยสิ์นเป็นวงเงินรวมทัง้หมด 100 

ลา้นบาท เพื่อป้องกันความเส่ียงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ ยงัมีการจดัท าประกันภยัเพิ่มเติม
ส าหรบัลกูคา้บางรายที่มีการปฏิบตัิงานนอกชายฝ่ัง (Offshore) โดยเป็นการประกันภยัแบบ Workman Compensation ซึ่งจะ
ครอบคลมุอบุตัิเหตเุฉพาะที่อาจเกดิขึน้ เช่น อบุตัิเหตจุากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร ์เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 30 
ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ยงัไม่เคยมีกรณีเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งน าไปสู่การเรียกรอ้งเงินประกนัแต่อย่างใด 
  
 ใบรับรองทีเ่กี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

ขัน้ตอนการใหบ้ริการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ ประกอบดว้ย (1) การทดสอบชิน้งานโดยใชว้ิธีการทดสอบโดย 
ไม่ท าลาย  และ (2) การประเมินผลเพื่อรบัรองสภาพการใชง้านของชิน้งาน  ดงันัน้ ใบรบัรองที่เก่ียวขอ้งจะแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน
เช่นกัน คือ ใบรบัรองส าหรบัการทดสอบโดยไม่ท าลาย และใบรบัรองส าหรบัการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ  ซึ่งถือเป็นงาน
ควบคุมทางดา้นวิศวกรรม  ดงันัน้ บุคลากรที่สามารถออกใบรบัรองคุณภาพของชิน้งานไดน้ัน้ ตอ้งเป็นบุคลากรที่ขึน้ทะเบียน 
กับสภาวิศวกรส าหรบัใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุระดบัสามญัวิศวกรขึน้ไป  โดยระดบัของวิศวกรควบคมุจะแบ่งออกได้
เป็น 4 ระดบัคือ 
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• ภาคีวิศวกรพเิศษ 

• ภาคีวิศวกร 

• สามญัวศิวกร 

• วฒุิวศิวกร (ระดบัสงูสดุ) 
 

ทัง้นี ้ขอบเขตของงานที่แต่ละระดบัสามารถท าไดแ้ตกต่างกันออกไป ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 3 และ 4 
(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.  2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ตามขอบเขตการท างานของวิศวกรควบคมุแต่ละระดบัตามที่สภาวิศวกรก าหนด 

นอกจากการขึน้ทะเบียนบุคลากรแลว้ บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองตอ้งมีการขึน้ทะเบียนดว้ยเช่นกัน 
โดยเฉพาะการตรวจสอบท่ีถกูควบคมุโดยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบถงัก๊าซแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติ น า้มนัและหมอ้น า้เป็นตน้  
ซึ่งหน่วยงานของภาครฐั เช่น กรมธุรกิจพลงังาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ เป็นผูค้วบคมุขัน้ตอนใน
การฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร และขึ ้นทะเบียนให้กับบริษัท  
ผูต้รวจสอบดว้ย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการรับรองที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง             
คณุภาพในระดบัท่ีเพียงพอกบัการด าเนินงานในปัจจบุนัในทกุประเภทบรกิาร อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีนโยบายพฒันาบคุลากร
ในดา้นนีอ้ย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกบับคุลากรดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
 
ใบรับรองทีบ่ริษทัฯ ได้รับ 

หน่วยงานทีใ่ห้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันทีไ่ด้รับ
การขึน้
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

กรมธุรกิจ
พลงังาน 

ผูท้ดสอบและตรวจสอบระดบัท่ี 3 การทดสอบและตรวจสอบถงัน า้มนั 13 ก.ค. 61 ถึง 
14 พ.ค. 64 

ผูท้ดสอบและตรวจสอบถงัก๊าซ
หงุตม้ ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงั
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและ
อปุกรณ ์ประเภทที่ 1 

การทดสอบและตรวจสอบถงัก๊าซหงุ
ตม้ ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ถงัขนส่งก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซ และอปุกรณ ์ประเภท   
ที่ 1 

24 ก.ย. 61 ถึง 
20 ส.ค. 64 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ ประเภท
ที่ 1 

การทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและ
จ่ายก๊าซ ถงัขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ
และอปุกรณก๊์าซธรรมชาต ิ

1 พ.ค. 62 ถึง 
23 มี.ค. 66 

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถงั
เก็บและจา่ยก๊าซ ถงัขนส่งก๊าซ 
ระบบท่อก๊าซ และอปุกรณก๊์าซ
ธรรมชาติ(ธช./ร.๑) 

การทดสอบและตรวจสอบถงัก๊าซ ถงั
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอปุกรณ์
ก๊าซธรรมชาต ิ 12 พ.ย. 61 ถึง 

18 ต.ค. 64 

ผูต้รวจสอบระบบไฟฟ้า  สถานท่ี
ใชก๊้าซธรรมชาต ิ

ใชใ้นงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
20 ก.ย. 62 

ถึง 
24 ก.ค. 64 
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หน่วยงานทีใ่ห้
การรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / การขึน้
ทะเบียน 

ขอบเขต 
วันทีไ่ด้รับ
การขึน้
ทะเบียน 

อายุการใช้
งาน 

 ผูต้รวจสอบระบบไฟฟ้า สถาน ี
บรกิารก๊าซธรรมชาติ 

ใชใ้นงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
10 ต.ค. 62 ถึง 

3 ต.ค. 67 

 ผูท้ดสอบและตรวจสอบ ประเภท
ที่ 1 โดยมีเงื่อนไขทดสอบและ
ตรวจสอบเฉพาะสถานท่ีใชก๊้าซ
ปิโตรเลียมเหลว 

การทดสอบและตรวจสอบ ประเภท   
ที่ 1 โดยมีเงื่อนไขทดสอบและ
ตรวจสอบเฉพาะสถานท่ีใชก๊้าซ
ปิโตรเลียมเหลว 

26 มี.ค. 63 ถึง 
25 มี.ค. 66 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

หน่วยรบัรองวิศวกรรมดา้น   
หมอ้น า้หรือหมอ้ตม้ที่ใชข้องเหลว
เป็นส่ือน าความรอ้น 

การทดสอบและตรวจสอบหมอ้น า้หรือ
หมอ้ตม้ที่ใชข้องเหลวเป็นส่ือน า  
ความรอ้น 

31 ธ.ค. 57 ถึง 
31 ธ.ค. 64 

สภาวิศวกร 
 

ไดร้บัสิทธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุประเภท       
นิติบคุคล 

ใชใ้นงานดา้นวิศวกรรมควบคมุ 
12 ก.พ. 64 ถึง 

11 ก.พ. 65 

ส านกังาน
ปรมาณเูพื่อ
สนัติ 
 

ไดร้บัอนญุาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใชซ้ึ่งวสัด ุ   
พลอยไดท้างดา้นอตุสาหกรรม 

ใชใ้นงานการทดสอบชิน้งานดว้ยรงัสี 
และเป็นใบอนญุาตครอบครอง X-ray 
Radiography 

18 ก.ย. 61 ถึง  
18 ก.ย. 66 

ไดร้บัอนญุาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใชซ้ึ่งวสัด ุ  
พลอยไดท้างดา้นอตุสาหกรรม 

ใชใ้นงานการทดสอบชิน้งานดว้ยรงัสี 
และเป็นใบอนญุาตครอบครอง      
สารรงัสี (Source) Iridium-192 
Selenium-75, Caesium-137 กลุ่ม 2 

28 ก.พ. 63 ถึง  
27 ก.พ. 68 

ไดร้บัอนญุาตผลิต มีไว้
ครอบครอง หรือใชว้สัดนุวิเคลียร์
ทางดา้นเครื่องก าบงัรงัสี 

ใชใ้นงานการทดสอบชิน้งานดว้ยรงัสี 
และเป็นใบอนญุาตครอบครอง  
Depleted Uranium 

5 พ.ย. 60 ถึง  
4 พ.ย. 65 

 
บรษิัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนญุาตตา่ง ๆ  ใหม้ีความต่อเนื่องทัง้หมด 3 หน่วยงาน คือ (1) ผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งตอ้ง

น าใบอนญุาตติดตวัไปเพื่อน าเสนอต่อลกูคา้ (2) แผนกความปลอดภยัมีหนา้ที่ควบคมุใบอนญุาตในการตรวจสภาพใหต้รงตาม
ขอ้ก าหนด และ (3) แผนกทรพัยากรบุคคล จดัเก็บตน้ฉบบัใบอนุญาตทัง้หมดและการตรวจสอบอายขุองใบอนุญาตเป็นระยะ
เพื่อน าเสนอใหผู้บ้รหิารพิจารณาต่ออายกุ่อนที่ใบอนญุาตจะหมดอาย ุ

 
บริษัทฯ ติดตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  พรอ้มทั้งเตรียมการขึน้

ทะเบียนบุคลากรและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล เพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองได้อย่าง        
ครบวงจร  ปัจจบุนั บรษิัทฯ สามารถใหบ้รกิารดา้นตรวจสอบและรบัรองคณุภาพตามที่กฎหมายก าหนดไดค้รบทกุประเภท 
 
 (4) งานล้างถังในอุตสาหกรรม (Tank Cleaning) เป็นงานบริการท าความสะอาดถังในอุตสาหกรรมก่อน
ด าเนินการตามระบบ เช่น การลา้งท าความสะอาดเพื่อเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถัง การลา้งเพื่อน าตะกอน
ตกคา้งในถงัออก หรือเพื่อเปลี่ยนชนิดสารท่ีจะน ามาบรรจใุนถงั เป็นตน้ 
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2.1.2 การให้การอบรม 
การด าเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี ้ บุคลากรผู้มีความช านาญถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งส าหรับการ      

ด ารงอยู่และความกา้วหนา้ของธุรกิจ บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรที่มีความรู ้ไดร้บัการรบัรองส าหรบัการทดสอบประเภท  
ต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความช านาญและแม่นย าในการตรวจสอบและวิเคราะหผ์ล 
เนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ย อาจส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อชีวิตและทรพัยสิ์นทั้งของบริษัทฯ และของลูกคา้ได ้ 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญักับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกระดับมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรบัตัวรองรบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได ้ จึงไดม้ีการจัดตัง้ศูนย ์  
การฝึกอบรมภายในขึน้  และมีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหวัขอ้เรื่องการทดสอบประเภทต่าง ๆ โดยสามารถออกใบรบัรองการ
ทดสอบโดยไม่ท าลายตามมาตรฐานของ ASNT ใหก้ับบุคลากรในระดบัที่ 1 และ 2 ได ้(ใบรบัรองออกโดยผู้ไดร้บัใบรบัรอง 
ASNT ในระดบั 3) ตวัอย่างหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการทดสอบโดยไม่ท าลาย มีดงัต่อไปนี ้

 

• การทดสอบดว้ยรงัสี ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Radiographic Testing Level I & II) 

• การทดสอบโดยคลื่นแม่เหล็ก ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Magnetic Particle Testing Level I & II) 

• การทดสอบโดยสารแทรกซมึ ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Liquid Penetration Testing Level I & II) 

• การทดสอบโดยคลื่นเสียงความถ่ีสงู ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Ultrasonic Testing Level I & II) 

• การทดสอบดว้ยสายตา ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Visual Testing Level I & II) 

• การทดสอบความหนาโดยคลื่นเสียงความถ่ีสงู ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Ultrasonic Thickness of Measurement 
Level I & II) 

• การทดสอบโดยใชก้ระแสไหลวนแบบเรียงตวั ระดบั 1 และ ระดบั 2 (Eddy Current Testing Level II) 
 

นอกเหนือจากความรูท้ี่จ  าเป็นส าหรบัการทดสอบโดยไม่ท าลายแลว้  บริษัทฯ ยงัมีการเปิดอบรมความรูท้ั่วไปใหก้บั
พนักงานเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างาน  ความปลอดภัยในองคก์ร โดยหลักสูตรทั่วไปที่เปิดอบรม เช่น หลักสูตรการ  
ปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นพื ้นฐาน ความปลอดภัยในการท างาน การป้องกันอันตรายจากรังสี การปฏิบัติงาน 
ในที่อับอากาศ (Confined space)  ข้อก าหนดในระบบ ISO ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2015 ISO/ IEC 
17020:2012 ISO/IEC 17025:2017 ISO 45001:2018 และ Lean Practitioner Training for Service Operation เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยงัมีการจดัส่งบคุลากรไปรว่มอบรมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ 
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2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
2.2.1 กลยุทธท์างการตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษทัฯ 
นอกเหนือจากการใหบ้รกิารทดสอบโดยไม่ท าลายและบรกิารตรวจสอบเพื่อรบัรองตามมาตรฐานสากลแลว้  บรษิัทฯ

ยังมีนโยบายที่จะสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับบริการให้กับลูกคา้ โดยการท าความเข้าใจความตอ้งการที่แท้จริงของลูกคา้และ
ตอบสนองให้ลูกคา้ไดร้ับประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้เพิ่มการบริการดา้นการวางแผนการตรวจสอบให้กับ
ขบวนการผลิตของโรงกลั่นน า้มนั และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยใหล้กูคา้สามารถก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
ระหว่างการหยุดซ่อมแซมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  และกรณีที่บริษัทฯ ใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลายและตรวจสอบ
แลว้พบว่ามีความบกพรอ่ง บรษิัทฯ ก็ใหบ้รกิารในการใหค้  าปรกึษาทางวศิวกรรมเพื่อแนะน าในการซ่อมแซม รวมถึงเป็นตวัแทน
ของลกูคา้ในการควบคมุการซ่อมแซมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอีกดว้ย    ปัจจบุนัการใหบ้รกิารในลกัษณะนีไ้ดร้บัความนิยมจาก
ลกูคา้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยในการประมวลผล รวมทัง้ศึกษาปรบัปรุง
การประมวลผลใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลมุ 

 
การให้บริการทีห่ลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง 
บริษัทฯ มีการใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลายที่หลากหลาย ทัง้วิธีการแบบทั่วไป (Conventional NDT) และวิธีที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในดา้นของการใหบ้ริการตรวจสอบเพื่อรบัรองคุณภาพ บริษัทฯ และบุคลากรของ
บรษิัทฯ ไดร้บัใบอนญุาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท โดยผูบ้รหิารเชื่อว่าบรกิารท่ีบรษิัทฯ มีอยู่ในปัจจบุนัสามารถ
ครอบคลมุความตอ้งการที่หลากหลายของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และบริษัทฯ ยงัมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และกฎหมายเพื่อน าเสนอการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายบริการทางดา้น 
Advanced NDT ใหม้ากขึน้ เพื่อใหก้า้วทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี มีมูลค่าของการใหบ้ริการสูงขึน้เมื่อเทียบกับการใช้
วิธีการแบบทั่วไป และสามารถใหบ้ริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลกูคา้ โดยมีการเตรียม
ความพรอ้มดา้นบคุลากรและแผนงานการลงทนุในอปุกรณส์ าหรบั Advanced NDT เพิ่มเติมในแต่ละปี  

 
ขยายการให้บริการในต่างประเทศ 
บรษิัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการใหบ้รกิารในต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้การสรา้งพนัธมิตรซึ่งเป็นผูร้บัเหมาของไทยที่มี

โครงการก่อสรา้งในประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงการเขา้ไปรับงานดว้ยตัวเอง  ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการใหบ้ริการมากยิ่งขึน้ เช่น      
การใหบ้รกิารงานทดสอบและตรวจสอบในประเทศพม่า และคาดว่าจะขยายบรกิารเพิ่มขึน้อีกในอนาคต 
 

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
ดว้ยประสบการณก์ว่า 30 ปี ในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม  ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถประยกุตใ์ชก้าร

ทดสอบโดยไม่ท าลาย ความรูท้างวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ค าปรึกษาแนวทางการแกปั้ญหาทาง
วิศวกรรม (Engineering Solution Provider) และน าเสนอบรกิารท่ีเหมาะสมส าหรบัลกูคา้ โดยบรษิัทฯ จะรว่มศกึษาระบบการ
ผลิต เครื่องมือและอุปกรณ ์รวมทัง้ความตอ้งการของลกูคา้  และน าเสนอทางเลือกในการทดสอบท่ีครอบคลมุและคุม้ค่าที่สดุ 
รวมถึงใหค้  าแนะน าทางวศิวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ  เพื่อใหล้กูคา้ด าเนินการแกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและ
มีความปลอดภยัสงูสดุ 
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สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาทีแ่ข่งขันได้ 
ส่ิงส าคัญที่สุดส าหรบัการใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลาย คือ การใหผ้ลการทดสอบที่ถูกตอ้งแม่นย า ไดม้าตรฐาน

และมีความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ น าเสนอบริการในราคาที่แข่งขันได ้โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการที่มี
คุณภาพ ซึ่งตอ้งอาศัยบุคลากรที่เชี่ยวชาญประกอบกับการควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้ง มีทีมงานดา้นความปลอดภัยเขา้
ตรวจสอบหนา้งานอย่างสม ่าเสมอ ท าใหล้กูคา้เชื่อมั่นถึงคณุภาพและความปลอดภยัของการบรกิาร ส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถ
รกัษาฐานลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
การขยายธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Business Diversification) 
บริษัทฯ ท าธุรกิจในอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลายและการตรวจสอบและรบัรองมานานมากกว่า     30 ปี 

กลุ่มลกูคา้หลกัเป็นกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมี ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมพลงังานไดร้บัผลกระทบจากราคาน า้มนัใน
ตลาดโลกตกต ่า ท าใหล้กูคา้ไดร้บัผลกระทบอันส่งผลใหป้ริมาณงานบริการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจพลงังานลดลงเช่นกัน รวมถึง
ปัจจบุนัมีแนวโนม้ในการลดการใชพ้ลงังานฟอสซิลลงและเปล่ียนไปใชพ้ลงังานหมนุเวยีนมากยิ่งขึน้ บรษิัทฯ มีเป้าหมายในการ
ขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่น เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายของแหล่งรายได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และเป็นการ
กระจายความเส่ียงทางธุรกิจ  

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ บริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี เช่น            
ผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับน า้มันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน า้มนั โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นตน้  
ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและตอ้งการความปลอดภัยสูงมาก หากเครื่องมือหรืออุปกรณเ์กิดความเสียหายที่
ควบคมุไม่ไดจ้ะส่งผลใหเ้กิดความสญูเสียอย่างรุนแรงได ้โดยกลุ่มลกูคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

(1)  เจา้ของโครงการ (Project Owners)  ส่วนใหญ่จะเป็นคู่คา้ในงานตรวจสอบและรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน
หรือตามกฎหมาย  โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจ าปี การตรวจสอบในช่วงหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการ
รบัรองตามที่กฎหมายก าหนด 

(2)  ผูร้บัเหมา (Contractors) ตามปกติแลว้โครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสรา้งโรงไฟฟ้า การก่อสรา้งโรงงานผลิต 
การวางท่อก๊าซ เจา้ของโครงการจะว่าจา้งผูร้บัเหมาเป็นผูด้  าเนินโครงการแทน โดยบริษัทฯ เป็นผูร้บัเหมาช่วงในส่วนของงาน
ทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม การไดร้บังานเป็นผูร้บัเหมาช่วงได ้บริษัทฯ ตอ้งอยู่ในรายชื่อผูใ้หบ้ริการท่ี
ไดร้บัการรบัรอง (Approved vender list) ของเจา้ของโครงการดว้ย  กลุ่มลกูคา้เป้าหมายรองของบรษิัทฯ คือ อตุสาหกรรมการ
ก่อสรา้งโดยเฉพาะงานวิศวกรรมใชโ้ครงสรา้งเหล็ก เช่น โครงสรา้งโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสงู เป็นตน้ ซึ่งตอ้งการการทดสอบ
โดยไม่ท าลายในการควบคมุคณุภาพ แมใ้นปัจจบุนัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในอตุสาหกรรมนีย้งัคิดเป็นสดัส่วนที่นอ้ยเมื่อเทยีบ
กบัรายไดอ้ื่น แต่บรษิัทฯ เชื่อว่ารายไดจ้ากอตุสาหกรรมก่อสรา้งจะมีสดัส่วนที่เพิ่มขึน้ในอนาคต เนื่องจากปัจจบุนังานวิศวกรรม
โครงสรา้งเหล็กก่อสรา้งไดร้วดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุ่นต่อการป้องกันความเสียหายไดด้ี จึงนิยมใชโ้ครงสรา้งเหล็กแทน
โครงสรา้งคอนกรีตมากขึน้ 
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2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บรษิัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 2 ช่องทาง คือ 
(1) การติดต่อลกูคา้โดยตรง   

ส าหรบัเจา้ของโครงการ บรษิัทฯ จะใชว้ิธีการติดต่อน าเสนอบรกิารโดยตรง เพื่อสรา้งโอกาสในการใหบ้รกิารและ 
การไดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีไดร้บัการรบัรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัโอกาสในการใหบ้ริการแลว้ ลกูคา้จะใช้
บรกิารอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และจะมีการแนะน าต่อ ๆ กนั ส าหรบัในส่วนของผูร้บัเหมา บรษิัทฯ กใ็ชว้ิธีการติดต่อโดยตรง
เช่นกนั เพื่อสรา้งความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผูร้บัเหมาในอตุสาหกรรมนีจ้ะเป็นผูร้บัเหมารายใหญ่ที่ใชบ้รกิารกัน
มาอย่างต่อเนื่อง 

(2)  การใชภ้าคราชการเป็นส่ือกลาง การใหบ้รกิารตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางดา้นการตรวจรบัรองหมอ้น า้ 
ถังรบัความดันสูง ถังแอลพีจี และถังน า้มนัขนาดใหญ่  จะเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผูต้รวจสอบตอ้งไดร้บัการขึน้
ทะเบียนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซึ่งการขึน้ทะเบียนถือเสมือนเป็นการประชาสมัพนัธบ์รษิัทฯ ผ่านส่ือของหน่วยงาน
ราชการในการแนะน าลกูคา้ใหต้ิดต่อกบัผูท้ี่ขึน้ทะเบียนแลว้เท่านัน้ 

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

2.3.1 ภาวะอตุสาหกรรม 
การทดสอบโดยไม่ท าลาย มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อตรวจสอบยืนยนัความปลอดภยัในการติดตัง้หรือใชง้านอุปกรณ์

หรือโครงสรา้งต่าง ๆ  สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัอตุสาหกรรมทกุประเภท  โดยการเติบโตของการใหบ้รกิารทดสอบโดยไม่ท าลาย
มีแนวโนม้เป็นไปตามการพฒันาของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ส  าคญัโดยเฉพาะสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นในการ
ด ารงชีพไดถู้กพฒันาใหก้า้วหนา้อย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่ไม่มีขีดจ ากัด  อย่างไรก็ตาม ความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งความเส่ียงที่เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั ความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ยอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง  ดังนั้น การควบคุมและตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยจึงเขา้มามีบทบาทเพิ่มขึน้มาโดยตลอด  
ปัจจบุนัประเทศที่พฒันาแลว้ การทดสอบโดยไม่ท าลายมีความจ าเป็นแพรห่ลายในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรม
พลังงาน การก่อสรา้ง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งส่ิงรอบตัวในชีวิตประจ าวัน เช่น สะพาน ลิฟต์โดยสาร        
เครื่องเล่นในสวนสนกุ ก็ยงัมีการทดสอบความปลอดภยัโดยอาศยัการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 
อย่างไรก็ตาม ส าหรบัประเทศไทยการทดสอบโดยไม่ท าลายยงัถูกจ ากดัอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกบั

การควบคุมคุณภาพ โดยทั่วไปการทดสอบโดยไม่ท าลายจดัเป็นค่าใชจ้่ายส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากตน้ทุนในการผลิต ดงันัน้
ธุรกิจที่ใชบ้รกิารทดสอบโดยไม่ท าลาย จึงเป็นธุรกิจที่ตอ้งการความปลอดภยัสงูหรือถกูควบคุมโดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยเฉพาะที่ใชโ้ครงสรา้งโลหะ เช่น ตึกสงู สะพาน การก่อสรา้ง
สาธารณูปโภคพืน้ฐานต่าง ๆ เป็นตน้ เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านีส้ามารถก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรพัยสิ์นอย่างรา้ยแรง 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หนา้ 21 

 

การส ารวจและผลิต 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคารบ์อน

อ่ืนๆ 

โรงแยกก๊าซ โรงแยกคอนเดนเสท 

ก๊าซ 
NGV,LPG 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันต้น 

โรงงานปิโตรเคมีข้ันกลาง 
และข้ันปลาย 

โรงบรรจุก๊าซ อ่ืนๆ 

ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย 

น า้มนั 
ส าเรจ็รูป 

อ่ืน ๆ รวมทัง้
วตัถดุิบส าหรบั
อตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 

ร้านค้าก๊าซ 

สถานี
บริการก๊าซ 

น า้มนัดิบ ทดสอบรอยเช่ือม คณุภาพของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อส่งน า้มนั และ อ่ืน ๆ 

ทดสอบการก่อสรา้งและตดิตัง้โรงงาน  
และตรวจสอบระหว่างการใชง้าน 

ตรวจสอบและรบัรองถงับรรจกุ๊าซ ถงั
น า้มนั รวมทัง้สารเคมีอนัตรายอื่น ๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรกัษา 

โรงกล่ันน ้ามัน 

ทดสอบการก่อสรา้งและตดิตัง้แท่นขดุเจาะ
น า้มนั และตรวจสอบระหว่างการใชง้าน 

 
ทดสอบการก่อสรา้งและตรวจสอบระหว่าง
การใชง้านส าหรบัโรงงานปิโตรเคมีขัน้ตน้  
รวมทัง้ขัน้กลางและปลายบางส่วน 
 

ตรวจสอบและรบัรองโรงบรรจกุ๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถงับรรจกุ๊าซ LPG และ NGV
และสถานที่ใชก้๊าซ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโนม้การเติบโตของการใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลายในประเทศไทยยงัคงมีการพ่ึงพิง
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาพลงังานเป็นส าคญั ซึ่งความเก่ียวเนื่องของ NDT กบัอตุสาหกรรมพลงังานสามารถสรุปไดด้งัภาพ 
 
การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection and Certification กับอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี
 

ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี  NDT / Inspection and Certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
NDT /  Inspection and Certification มีความจ า เ ป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพส าหรับการจัดหาพลังงาน 

ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การส ารวจและผลิตจนถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน  ดังนั้น NDT/Inspection and 
Certification จึงมีแนวโนม้การเติบโตตามอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง  ซึ่งมีขอ้ดี คือ เป็นอตุสาหกรรมที่ยั่งยนื
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ ภาครฐัไดเ้ริ่มใหค้วามส าคญักับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เห็นไดจ้ากการออกกฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์           
ที่เก่ียวขอ้งกบัก๊าซ LPG/CNG ถงัสารเคมี และภาชนะรบัความดนั อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการบางส่วนยงัคงไม่ไดต้ระหนกัถงึ
มาตรการความปลอดภยั ท าใหไ้ม่ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายเท่าที่ควร ซึ่งหากมีการใหค้วามรูแ้ละบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด
จะท าใหก้ารเติบโตของการใหบ้รกิารตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างกา้วกระโดด 
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ทั้งนี ้ธุรกิจการใหบ้ริการตรวจสอบ NDT / Inspection and Certification เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นการ
ใหบ้รกิารท่ีจ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานของคู่คา้ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซึ่งตอ้งมีการตรวจสอบรบัรอง
โรงงานและอปุกรณท์ี่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภยั รวมทัง้การตรวจสอบตามกฎหมาย จึงท าใหฐ้านลกูคา้
ส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ มีการใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจนอ้ย 

 
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการควบคุมความปลอดภัยของน ้ามันเชือ่เพลิงและก๊าซ 
ก๊าซหงุต้ม (LPG) : 
- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการ สถานที่ใชก๊้าซ ตอ้งขอรบัใบอนุญาตและก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุ

ใบอนญุาตประกอบกิจการทกุปีและตอ้งมีการตรวจสอบและรบัรองทัง้ในการก่อสรา้งใหม่และทกุ ๆ 5 ปี  
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) : 
- สถานีบริการและสถานที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตอ้งขอรับใบอนุญาตและ

ก าหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปีและตอ้งมีการตรวจสอบและรับรอง       
ทัง้ในการก่อสรา้งใหม่และทกุ ๆ 5 ปี 

น ้ามัน (Aboveground Storage Tank): 
- ถงัน า้มนัขนาดใหญ่ ตอ้งมีการตรวจสอบภายนอกทกุปี และตรวจภายในทกุ 15 ปี 
 
นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคมุความปลอดภยัของสถานที่ เก็บ ใชง้านและการขนส่งก๊าซและน า้มนัแลว้ ภาครฐั

ยงัไดใ้หค้วามส าคญักบัการควบคมุดแูลความปลอดภยัในการเก็บรกัษาและขนส่งสารเคมีอนัตราย โดยก าหนดให้ถงับรรจแุละ
ขนส่งสารเคมีอนัตรายตอ้งมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทกุ 3 และ 6 ปีตามมาตรฐานสากลก าหนด 

 
แนวโน้มอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลงังานจากน า้มันหรือก๊าซธรรมชาติ  โครงสรา้งของ

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ คือ  

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ เป็นการน าก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของน ้ามันมาแปรสภาพเป็น       
สารโอเลฟินส ์หรืออะโรเมติกส ์โดยผ่านกระบวนการกลั่น แยก ท าใหแ้ตกตวั และแปรรูป 

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง เป็นการน าผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ตน้ผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่าง ๆ เช่นเม็ดพลาสติก วสัดสุงัเคราะหต์่าง ๆ 

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ปลาย เป็นการน าผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลางไปผ่านกระบวนการ
แปรรูปต่าง ๆ ให้กับการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้า อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์เป็นตน้ 

การทดสอบโดยไม่ท าลายและการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกับอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้
และขั้นกลาง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและสารกัดกร่อน   
ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ (Plant Shutdown Inspection) ตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุง ดังนั้น การขยายการลงทุนใน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสรมิการเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection and Certification ไดเ้ป็นอย่างดี 
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การประกาศให้ท้องที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่ม
ผูป้ระกอบการปิโตรเคมีเกิดการตื่นตวัในเรื่องส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งขึน้ รวมทัง้  กระตุน้ใหม้ีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปล่อย
มลพิษในโรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถใหบ้ริการตรวจสอบเก่ียวกับการรั่วไหลของท่อและวาวล์
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยเครื่องมือ  Advanced NDT 
 
 ความตอ้งการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

การด าเนินการของโรงไฟฟ้า แมค้วามซบัซอ้นจะไม่เท่ากบัระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แต่ก็ตอ้งไดร้บัการ
ควบคุมโดยการทดสอบโดยไม่ท าลาย รวมถึงการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพเช่นกนั  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงาน
ติดตัง้โรงไฟฟ้าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ใชก๊้าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง  มีการตรวจสอบหมอ้น า้ ท่อส่งไอน า้  
โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการตรวจสอบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น  ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง 
(Approved vender list) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ท าใหไ้ดร้บังานตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการเติบโต
ตามการขยายตวัของการผลิตไฟฟ้า 

 
2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

ส าหรับในประเทศ ธุรกิจนีม้ีการแข่งขันกันพอสมควร  แต่ดว้ยการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ไดต้าม
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน และความสัมพันธ์ที่ดี ท าให้บริษัทฯ  ยังคงรักษาลูกคา้ไวไ้ด้ ส าหรับคู่แข่งขันจาก
ต่างประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) บริษัท 
ขา้มชาติเหล่านีย้งัมีการใหบ้ริการในวงจ ากัด เนื่องจากมีตน้ทุนการใหบ้ริการที่สงูเมื่อเทียบกับผูป้ระกอบการในประเทศไทย   
ในปัจจุบันบริษัทที่ใชก้ารทดสอบแบบ Advanced NDT ยังมีสัดส่วนนอ้ยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบทั่วไป (Conventional 
NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มีตน้ทุนท่ีสงูกว่ามาก  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมองว่าการเขา้มาใหบ้ริการของบริษัทต่างชาติ
จะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ใหก้วา้งขึน้ ท าใหบ้ริษัทอื่น ๆ เล็งเห็นขอ้ดีและความคุม้ค่าของเทคโนโลยีนี ้และจะมี
ส่วนช่วยใหเ้ทคโนโลยี Advanced NDT ไดร้บัความนิยมเพิ่มมากขึน้ในอนาคต 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผูใ้หบ้ริการจากต่างประเทศ แต่ใชก้ารสรา้งพันธมิตรโดยร่วมเป็นคู่คา้กับ
บริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT   ในขณะเดียวกัน ก็ท าการศึกษาเทคโนโลยีใหม่  ๆ  
จากพนัธมิตรเหล่านี ้เพื่อพฒันาการใหบ้รกิารของตนเองและ สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต 

ความไดเ้ปรียบส าหรบัธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภาพในการใหก้ารทดสอบที่หลากหลาย ครอบคลุมความตอ้งการของ
ลูกคา้ ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพรอ้มของเครื่องมือและอุปกรณ ์และ
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ จากประสบการณท์ี่ผ่านมาท าใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ริหารเชื่อว่าบรษิัทฯ  
มีขอ้ไดเ้ปรียบหรือจดุเด่นในการแข่งขนั ดงัต่อไปนี ้

• เป็นหนึ่งในผูน้  าตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณรอ้ยละ 30 จากมลูค่าตลาดรวม 

• มีบริการที่ครบวงจร  โดยเฉพาะในดา้นการใหบ้ริการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ  ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรใน
ดา้นนีม้ากกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ  และสามารถใหบ้รกิารตรวจสอบรบัรองตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งไดท้กุประเภท 

• มีความต่อเนื่องในการให้บริการสูง โดยเฉพาะรายไดจ้ากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งมี 
ฐานลกูคา้ที่ใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ 
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• มีการสรา้งมลูค่าเพิ่มของการบรกิาร  โดยการน าผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบท่ีตอบโจทย์
ความตอ้งการที่แทจ้รงิของลกูคา้  เพื่อใหล้กูคา้สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

• มีพนัธมิตรทางการคา้ที่แข็งแกร่ง  ลกูคา้หลกัของบริษัท เช่น บริษัทผูส้  ารวจและผลิตปิโตเลียม โรงกลั่นน า้มัน
และก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี และผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายใหญ่ ลว้นแลว้แต่เป็นบริษัทที่มั่นคง มีชื่อเสียง
เป็นที่รูจ้กั  ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นลกูคา้ใหม่เกิดความไวว้างใจในคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของ
บรษิัทฯ 

• มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการท างาน โดยมีทีมงานด้านความปลอดภัยท าหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ  ช่วยใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจในคณุภาพการบรกิารของบรษิัทฯ มากยิ่งขึน้ 

• มีความพรอ้มของทีมงาน  เครื่องมือและอปุกรณ ์เพียงพอต่อการใหบ้รกิารส าหรบัโครงการขนาดใหญ่ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไดร้บัการรบัรองดา้นคุณภาพโดย ISO 9001 (ระบบบริหารงานคุณภาพ), ISO 17020 (มาตรฐานขอ้ก าหนด
ส าหรับหน่วยตรวจ) ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในหอ้งปฏิบัติการส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย
ISO/IEC 17025 (ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา)  ISO 45001 (การรับรองระบบการจัดการ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) และมีโครงการขอใบรบัรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่น ๆ ในอนาคต
เพื่อเป็นการยืนยนัคณุภาพในการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ 

• ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 
 

2.4 การจัดหาวัตถุดิบทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ 

วัตถุดิบที่จ  าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใชใ้นการทดสอบโดยไม่
ท าลาย  และวสัดสิุน้เปลือง เช่น สารรงัสี แผ่นฟิลม์ เป็นตน้  เครื่องมือและอปุกรณส่์วนใหญ่บรษิัทฯน าเขา้จากต่างประเทศและ
บางส่วนสั่งซือ้จากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย ส่วนวัสดุสิน้เปลืองจะสั่งซือ้กับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศแทบทั้งหมด   
ทัง้นี ้ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมือและวสัดสิุน้เปลืองมีอยู่หลายราย  บรษิัทฯ จึงไม่มีความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูจ้ดัจ าหน่ายรายใด
รายหน่ึง 

การน าเขา้เครื่องมือและอปุกรณท์ี่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีที่น าเขา้ตามสิทธิประโยชนจ์าก BOI  การซือ้ขายจะใชเ้ป็นเงนิ
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบริษัทฯ มิได้ท าสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการสั่ งซื ้อวัตถุดิบ    
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนไม่จดัว่ามีนยัส าคญัต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ส าหรบัใน
อนาคตผูบ้ริหารมีนโยบายในการพิจารณาท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียงในกรณีที่  
ยอดซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 หนา้ 25 

 

2.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
 การใช้งานวัสดุอันตรายที่มีความจ าเป็นส าหรับการทดสอบโดยไม่ท าลาย เช่น สารรังสี ภายใตก้ารควบคุมจาก
ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ  โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการจดัเก็บและใชง้านสารรงัสีอย่างเขม้งวด สารรงัสีที่เหลือจากการใช้
งานจะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจ าหน่ายเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศผู้ผลิตตามข้อก าหนดทางกฎหมาย  ส่วนวั สดุที่อาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายประเภทอื่น เช่น ภาชนะบรรจสุารเคมี น า้ยาลา้งฟิลม์ เศษวสัด ุจะถกูรวบรวมและจดัส่งใหก้บับรษิัทรบัก าจดั
ของเสียอุตสาหกรรมที่ไดร้ับการรบัรองตามกฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้เก่ียวข้องและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยจดัใหเ้จา้หนา้ที่ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเขา้ตรวจสอบการท างานของพนกังานที่
หนา้งานของลกูคา้และรายงานต่อผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อดูแลป้องกันอนัตรายที่อาจเกิดขึน้  รวมถึงบริษัทฯ ไดผ่้านการ
รบัรองดา้นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดบั 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.6 สิทธิประโยชนจ์ากบัตรส่งเสริมการลงทุน  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) รวม 6 ฉบบั 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ที่ไดร้ับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นรอ้ยละ 62.46 ของรายไดร้วม โดยในส่วนของการ
ใหบ้รกิารทดสอบโดยไม่ท าลาย บรษิัทไดร้บั BOI คิดเป็นรอ้ยละ 86.09  ของรายไดจ้ากการทดสอบโดยไม่ท าลาย และส่วนของ
การใหบ้ริการตรวจสอบและรบัรองไดร้บั BOI คิดเป็นรอ้ยละ 38.10 ของรายไดจ้ากการตรวจสอบและรบัรอง  ส่วนของการ
ทดสอบคณุสมบตัิทางกลของวสัดไุดร้บั BOI คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของรายไดจ้ากการทดสอบคณุสมบตัิทางกล 
 
งานทียั่งไม่ไดส้่งมอบ 
 โดยทั่วไปธุรกิจของบรษิัทเป็นลกัษณะรบัจา้งท างานตามสญัญาก าหนดการส่งมอบงานจะแตกต่างกนัตามที่ลกูคา้
ก าหนด บรษิัทค านวณมลูค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบและรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานการบญัชี โดยวธีิอตัรารอ้ยละของงานท่ีเสรจ็ 
(Percentage of work completion) 
 ณ วนัสิน้งวด 31 ธันวาคม 2563 งานท่ียงัไม่ส่งมอบคิดเป็นมลูค่า 65.88 ลา้นบาท  
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1.  ความเสี่ยงในการเรียกช าระเงนิจากลูกค้า 

 ลกูคา้ของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท, Chevron, ESSO โดยบริษัทฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มนีป้ระมาณกว่า 

รอ้ยละ 50 ซึ่งไม่มีปัญหาการช าระเงิน ในบางกรณีอาจมีปัญหาความล่าชา้จากระบบการตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบา้ง  
ส่วนลกูคา้กลุ่มที่ 2 เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (Contractor) บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มนีป้ระมาณกว่ารอ้ยละ 40  ซึ่งปกติ

โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น การสรา้งโรงกลั่นน า้มนั การวางท่อก๊าซ เจา้ของโครงการจะว่าจา้งผูร้บัเหมารายใหญ่หรือผูร้บัเหมา
หลักเป็นผูด้  าเนินโครงการ โดยบริษัท ควอลลีเทคฯ จะเป็นผูร้บัเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบ งานตรวจสอบและรบัรอง 
ดงันัน้ในกรณีที่ผูร้บัเหมาหลกัไม่สามารถด าเนินโครงการไดส้ าเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดห้รือไดร้บัช าระจาก  
ผูว้่าจา้ง จนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ได ้ 
 การป้องกนัและลดความเสีย่ง  

บริษัทฯ ไดว้างแนวทางการป้องกันความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนีใ้นอนาคตไว้ โดยการพิจารณาการใหเ้ครดิต
ลกูคา้กลุ่มที่ 2 ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยวิธีการวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงาน
โครงการที่จะด าเนินการ  รวมทัง้พิจารณาประวตัิการช าระหนีโ้ดยการสอบถามขอ้มลูจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
พิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนีทุ้กไตรมาส  กรณีมีขอ้บ่งชีข้องการผิดนัดช าระหนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการขอใหผู้ร้บัเหมาจดัท า
หนงัสือโอนสิทธิเรียกรอ้งจากผูร้บัเหมาไปยงัเจา้ของโครงการโดยตรง  หรืองดการใหบ้ริการกับลกูคา้รายนัน้ชั่วคราวจนกว่า  
มลูหนีเ้ก่าไดร้บัการช าระเรียบรอ้ย 
 
2.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานให้บริการเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
(Inspection and Certification) จึงจ าเป็นตอ้งอาศยับคุลากรท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลไดอ้ย่าง
แม่นย า เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ยอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อทัง้ชีวิตและทรพัยสิ์น อีกทัง้ ยงัตอ้งมี
จ านวนพนักงานที่มีความสามารถจ านวนมาก เพื่อใหม้ีรายไดม้ากขึน้ ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่ไม่มี
ความสามารถ อาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ ได ้ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรเป็นอนัดบัแรก โดยมีนโยบายส่งเสรมิการพฒันาความรูข้องบุคลากร

ดว้ยการส่งไปอบรมทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้จดัตัง้หน่วยงานฝึกอบรมภายใน ด าเนินการฝึกอบรมหลกัสตูรการทดสอบ
โดยไม่ท าลาย การตรวจสอบและรบัรอง และหลกัสตูรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ ประกอบกบั
การที่บริษัทฯ มีนโยบายในการคดักรองพนกังานที่เขม้งวดเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและไดท้ าขอ้ตกลงกบั
สถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อช่วยในการจดัหาบุคลากร  จึงสามารถท าใหค้ดัสรรบุคลากรใหม่ที่มีความรูค้วามสามารถไดต้รง
ตามวัตถุประสงคก์ารท างาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอส าหรบัการใหบ้ริการและมีการพฒันาเพิ่มมากขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรบัการขยายงานในอนาคต ซึ่งสามารถท าใหเ้กิดความน่าเชื่อถือและภาพลกัษณท์ี่ดีต่อบรษิัทฯ ได ้ 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยการใหค้่าตอบแทนในอัตราที่ไม่ต  ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  มีการท าประกนัสขุภาพ จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นสวสัดิการ
ให้กับพนักงาน ให้ทุนการศึกษาในสายงานเก่ียวข้อง และอื่น ๆ ทั้งนี ้เพื่อเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน 
ซึ่งนโยบายดงักล่าวจะสามารถรกัษาบคุลากรของบรษิัทฯ ไวไ้ด ้ 
 
3.  ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน 

การใหบ้ริการดา้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Testing) จะมีการรายงานผลการทดสอบระบุส่ิงที่ตรวจพบในชิน้งาน
และประเมินผลเบือ้งตน้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารยอมรบัของมาตรฐานสากล ซึ่งไม่ใช่การรบัประกันหรือการรบัรองว่า
ชิน้งานที่ผ่านการทดสอบจะมีความเหมาะสมในการใช้งานทั้งหมด เนื่องจากยังตอ้งน าข้อมูลทั้งดา้นการออกแบบ วัสดุ  
การทดสอบอื่น ๆ มาประกอบและวิเคราะหต์่อไปอีก หรือกล่าวไดว้่าการทดสอบเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ
และรบัรองคณุภาพเท่านัน้  

ส่วนงานการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ (Inspection and Certification) เป็นการตรวจสอบที่มีหลายขัน้ตอนและ
ตอ้งใชข้อ้มลูการออกแบบ วิธีการผลิต การทดสอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบโดยไม่ท าลาย มาประกอบและประมวลผล
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลและ/หรือขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซึ่งอาจมีความเส่ียงเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ ท าใหช้ิน้งานมีความเสียหายจากการใชง้านจรงิ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
 สาเหตุที่การตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ อาจเกิดขอ้ผิดพลาดไดน้ัน้ ส่วนใหญ่มาจากการท างานขา้มขัน้ตอนและ/
หรือละเลยการท างานอย่างจริงจงัของผูต้รวจสอบ บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้ในการพฒันาใหค้วามรูค้วามสามารถในการท างาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานตอ้งผ่านการอบรมและการปฏิบัติงานภายใตก้ารก ากับดูแลของหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสรา้งจิตส านึกและ
ผลกระทบหากไม่ปฏิบตัิงานอย่างที่ควร รวมทัง้ การตรวจสอบและก ากบัเป็นระยะ ๆ ของผูบ้งัคบับญัชา นอกจากนี ้บรษิัทฯ ได้
จัดท าประกันภัยบุคคลที่ 3 ส าหรบัความเสียหายจากอุบตัิเหตุที่มีผลมาจากการปฏิบัติงานบริษัทฯ ในวงเงิน 100 ลา้นบาท  
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยไดร้ับการรอ้งเรียนจากลูกคา้ บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า ความเส่ียงจากการรับรองผลงาน  
เป็นความเส่ียงที่สามารถควบคมุไดแ้ละไม่เคยประเมินผลการตรวจสอบผิดพลาดแต่อย่างใด 
 
4.  ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

การทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ เป็นการบริการที่ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถอาจแยกตวัมาตัง้ธุรกิจขึน้มาแข่งขนัหรือแบ่งส่วนในตลาดจากบรษิัทฯ ไดไ้ม่ยากนกั แต่การท่ีธุรกิจจะเติบโตตอ้ง
อาศยัระบบงานและผลงานที่ดี รวมทัง้ ปัจจยัอื่น ๆ ที่เป็นองคป์ระกอบอีกมาก นอกจากนี ้ยงัมีบริษัทคู่แข่งจากต่างประเทศที่ 
เข้ามาในไทยโดยให้บริการที่แตกต่างจากงานที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบริการทดสอบโดยไม่ท าลายขั้นสูง 
(Advanced NDT) 
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การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
นอกจากการใหผ้ลตอบแทนสูงแก่พนักงานที่มีความสามารถแลว้ บริษัทฯ ยังมุ่งสรา้งสัมพนัธภาพที่ดีกับพนกังาน

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าขอ้ตกลงการว่าจา้งที่รดักมุเพื่อป้องกนัการลาออกแลว้มาตัง้ธุรกิจแข่งขนักบับรษิัทฯ ในภายหลงั ขณะเดียวกนั 
บริษัทฯ ไดจ้ัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดา้นการตรวจสอบและทดสอบเพื่อน ามาเพิ่มมูลค่าการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงไดป้รบัตวัทางการตลาดโดยการเป็นพนัธมิตรกับบรษิัทต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางดา้น  Advanced 
NDT ในการใหบ้รกิารลกูคา้รว่มกนั ซึ่งท าใหเ้กิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลกูคา้ในตลาดเพิ่มขึน้และไดเ้รียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก
พนัธมิตร เพื่อพรอ้มรองรบัการแข่งขนัท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต  

 
5.  ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

บริษัทฯ ไม่มีหนีเ้งินกูย้ืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จึงมีความเส่ียงต ่า จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกูแ้ละ
การช าระหนี ้อีกทัง้ บริษัทคู่คา้มีขนาดใหญ่และมีความมั่นคงทางการเงินสงู จึงท าใหไ้ม่มีความกังวลในเรื่องของความเส่ียง
ทางดา้นการเงินของบรษิัทฯ 

 
6.  ความเสี่ยงจากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  
 บรษิัทฯ มีการซือ้เครื่องมือ อุปกรณ ์และวสัด ุที่น าเขา้จากตา่งประเทศเป็นจ านวนนอ้ย จึงมีความเส่ียงจากอตัราการ
แลกเปล่ียนเงินตราบา้งเล็กนอ้ย ส่วนบรษิัทย่อยในตา่งประเทศ บรษิัทฯ ไดใ้ชเ้งินสกลุทอ้งถิ่นทัง้ในดา้นรายรบัและรายจ่าย 
 
7.  ความเสี่ยงด้านสภาวะอตุสาหกรรม 
 เนื่องจากการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เนน้ใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการ
ส ารวจและขุดเจาะน า้มนัและก๊าซ  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและรบัเหมา ก่อสรา้ง กลุ่ม Steel Fabrication ซึ่งจากการที่ราคา
น า้มนัมีการปรบัตวัลดลง ส่งผลต่อการลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงงบประมาณที่ลกูคา้จะใชใ้นการตรวจสอบโรงงาน จึงเป็น
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงกับความตอ้งการใชบ้ริการงานทดสอบและตรวจสอบ และเนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง ท าใหเ้กิดการ
แข่งขนัดา้นราคาในอตุสาหกรรมรุนแรงขึน้ บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งลดราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพื่อใหส้ามารถ
รกัษาฐานลกูคา้ส าคญัไว ้ซึ่งท าใหผ้ลประกอบการลดต ่าลงดว้ยเช่นกนั  

 
การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

1. รกัษาฐานลกูคา้เดิมที่เป็นพนัธมิตรซึ่งใชบ้รกิารของบรษิัทฯ มาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรบัลดค่าบรกิารลงเล็กนอ้ย 
2. เร่งสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมเก่ียวกบัพลงังานสะอาด (Clean Energy) อุตสาหกรรม

กระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ใหม้ากขึน้ 
3. พฒันาองคก์รใหไ้ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึน้ ไดแ้ก่ ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020,  

ISO 9001 และ ISO 45001 เป็นตน้ เพื่อสรา้งความมั่นใจในคณุภาพงานบรกิารแก่ลกูคา้    
4. พฒันาบคุลากรใหไ้ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานยโุรปเพิ่มมากขึน้ เพื่อสรา้งความหลากหลายของบรกิาร  
5. จัดตั้งกลุ่มงานการตลาด และกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายตลาดงานดา้นการทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพ หอ้งปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา ใหก้วา้งขึน้ อีกทั้ง ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มเติม  
เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงกระบวนการและ/หรือเสรมิสรา้งบรกิารใหม่ใหม้ากยิ่งขึน้ 
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6. จัดตัง้ส่วนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและประเมินความเหมาะสม เพื่อน ามา
พฒันาเป็นบรกิารใหม่ใหก้บัลกูคา้ 
 

8.  ความเสี่ยงเร่ืองวัสดสุิน้เปลือง 

บริษัทฯ มีการใชว้ัสดุสิน้เปลืองในการให้บริการหลายชนิดดว้ยกันและมีมูลค่าไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จะสั่งซือ้ผ่าน
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศและจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลายรายดว้ยกันโดยไม่เนน้สั่งซือ้จากรายเดียว บริษัทฯ จึงไม่มีความเส่ียง
จากการพ่ึงพาผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีการวางแผนการปฏิบตัิงานล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงในการ
ขาดแคลนวสัดสิุน้เปลืองในการใหบ้รกิาร 
 
9.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
 นโยบายและการบรหิารงานของรฐับาล ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ถือเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและส่งผลต่อ

การเติบโตและทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงตอ้งติดตามข่าวสาร ขอ้มูล ทิศทางการ

ด าเนินงานของรัฐบาลตลอดเวลา และท างานประสานงานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ทัง้ที่เป็นปัจจยับวกและปัจจยัลบเป็นระยะ ๆ โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหาร

ระดบัสงูที่ตอ้งด าเนินการ เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทฯ จึงติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายรฐับาลอย่างใกลช้ิดเพื่อน า

ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ มาปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งต่อการปฏิบตัิงาน 
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4.  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ทรัพยส์นิถาวรหลัก 
 
ทรพัยสิ์นหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 
 4.1.1 ทีด่ิน 
 

โฉนดเลขที ่ ทีต่ั้ง เนือ้ที ่ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

วัตถุประสงคใ์นการ
ถือครองทีด่นิ 

66114 และ 
66115 

อ.บา้นบงึ  
จ.ชลบรุี 

1 งาน  
66 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 1,932,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

66116 อ.บา้นบงึ  
จ.ชลบรุี 

41 ตารางวา เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 287,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

31034 และ 
31035 

อ.บา้นบงึ  
จ.ชลบรุี 

2 ไร ่ เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 7,500,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

6628 เขตประเวศ 
จ.กรุงเทพฯ 

38 ตารางวา เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 2,280,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

107110 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรุี 

1 ไร ่ เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 3,081,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานย่อย 

205926 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรุี 

2 ไร ่ เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 9,800,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

72919 อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรุี 

1 ไร ่3 งาน 
74.2 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 14,101,180 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานสาขา 

รวมทีด่นิทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของ 38,981,180  
110547 อ.เมือง  

จ.ระยอง 
2 ไร ่ จดจ านองกบัธนาคาร 

ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
-ไม่มี- 2,800,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ

ส านกังานใหญ่ 

89857 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

2 ไร ่1 งาน 
18.6 ตารางวา 

จดจ านองกบัธนาคาร 
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

-ไม่มี- 4,000,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ 

89858 อ.เมือง  
จ.ระยอง 

1 ไร ่3 งาน 
77.9 ตารางวา 

จดจ านองกบัธนาคาร 
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

-ไม่มี- 2,200,000 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ 

รวมทีด่นิทีบ่ริษัทฯ จดจ านองกับธนาคาร 9,000,000  
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4.1.2     เคร่ืองมือ อปุกรณ ์และสินทรัพยถ์าวรอื่น 
 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท) 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 28,491,217.50 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ เป็นเจา้ของ 50,258,248.87 
เครื่องใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 3,264,688.14 
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้ส านกังาน เป็นเจา้ของ 942,306.50 
งานระบบสาธารณปูโภค เป็นเจา้ของ 237,603.81 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 21,001,245.41 

รวมส่วนทีบ่ริษทัฯ เป็นเจ้าของ 104,195,310.23 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร จดจ านองกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 23,370,579.71 

รวมส่วนทีบ่ริษทัฯ จดจ านองกับธนาคาร 23,370,579.71 
ยานพาหนะ เป็นผูเ้ช่า (สญัญาเชา่ทางการเงนิ) 14,924,254.27 

รวมส่วนทีบ่ริษทัฯ เป็นผู้เชา่ 14,924,254.27 
 
 ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง บรษิัทฯ ไดน้ าไปจดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 30 ลา้นบาท และวงเงินหนงัสือ 
ค า้ประกนั 30 ลา้นบาท กบัธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  
บริษัท (โจทก)์ ไดฟ้้องรอ้งด าเนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ากัด (“นาแคป”) (จ าเลย) 

เก่ียวกบัมลูหนีท้ี่นาแคปคา้งช าระกบับรษิัทเป็นจ านวน 17.23 ลา้นบาท (เป็นยอดลกูหนีค้งคา้งรวมกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม โดยเป็น
ยอดภาษีมลูค่าเพิ่มจ านวน 0.89 ลา้นบาท) ซึ่งปัจจุบนับริษัทไดต้ัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้ทัง้จ านวน มลูหนีจ้  านวน
ดงักล่าวเป็นมลูหนีจ้ากนาแคปโดยตรงจ านวน 12.07 ลา้นบาท และจากบรษิัท โอพีไอ เซอรว์ิส (ประเทศไทย) จ ากดั (“โอพีไอ”) 
จ านวน 5.16 ลา้นบาท ซึ่งทัง้สองเป็นผูร้บัเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) 
โดยนาแคปเป็นผูร้บัเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผูร้บัเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหน่ึง บริษัทรบังานตรวจสอบท่อ
ก๊าซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงื่อนไขว่าโอพีไอจะจ่ายช าระเงินใหก้ับบริษัทหลงัจากที่ไดร้บัช าระจากนาแคปแลว้ ดงันัน้นาแคปจึง
เป็นผูร้บัผิดชอบในมลูหนีท้ัง้หมด (โอพีไอไดโ้อนสิทธิเรียกรอ้งหนีข้องนาแคปมาใหก้บับรษิัทเมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2551) 

นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการรบัเหมาก่อสรา้งส าหรบั
อตุสาหกรรมพลงังานและมีเครือข่ายทั่วโลก นาแคปชนะการประมลูในโครงการวางท่อส่งก๊าซใหก้บั ปตท. หลายโครงการ โดย
บรษิัทฯ รบัเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซรวม 3 โครงการดว้ยกนั คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต ้(2) ท่อ
ส่งก๊าซส่วนต่อเสน้ที่สามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจงัหวดัระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง  และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์
ไทยมาเลเซีย (รบังานรว่มกบัโอพีไอ) โดยมีมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 89 ลา้นบาท 

โครงการเริ่มตน้ในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายช าระเงนิอย่างสม ่าเสมอทกุเดือน จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ที่เริ่ม
มีการคา้งช าระ ซึ่งบรษิัทฯ ใชม้าตรการติดตามทวงถาม รวมทัง้จดัท าหนงัสือถึงผูบ้รหิาร ปตท.เพื่อขอใหช้่วยเรง่รดัการช าระหนี ้
ของนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนี ้ส าหรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ -ใต้ ลงวันที่  21 
พฤศจิกายน 2549 โดยตกลงจะช าระหนี ้ ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างนั้นนาแคปมีการช าระหนีบ้างส่วน 
จนกระทั่งบรษิัทฯ ด าเนินงานตามสญัญาเสรจ็สมบรูณใ์นไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บรษิัทฯ มีการสรุปงานใหน้าแคปตามสญัญาแต่
ยงัมิไดส่้งมอบฟิลม์เอ็กซเรยแ์นวเชื่อมท่อก๊าซที่ทดสอบดว้ยรงัสีส าหรบัโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต ้ฟิลม์เอ็กซเรยเ์ป็น
หลกัฐานส าคญัในการตรวจสอบท่ีนาแคปจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการส่งมอบงานใหก้ับ ปตท. โดยบรษิัทฯ แจง้ต่อปตท.และนา
แคปว่าจะส่งมอบก็ต่อเมื่อนาแคปช าระหนีท้ัง้หมดแลว้ ทัง้นี ้Worley Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรกึษาของ ปตท.
ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ-ใต ้ไดท้ าหนงัสือแจง้ต่อนาแคปว่า ปตท.จะยงัไม่รบังานอย่างสมบูรณห์ากนาแคปไม่ส่ง
มอบฟิลม์เอ็กซเ์รย ์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอน าฟิลม์เอ็กซเรยด์งักล่าวไปส่งมอบให้แก่ 
ปตท.แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยังมิไดส่้งมอบงานก่อสรา้งท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต ้ดังกล่าวให ้ปตท.อย่าง
สมบรูณ ์  
 
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายส าหรับความเป็นไปได้ในการได้รับช าระหนี ้

นาแคปไดร้บัจา้งท างานใหแ้ก่ ปตท.จ านวนทัง้สิน้ 4 สญัญา โดยมีงาน 1 สญัญา คือ สญัญาจา้งเหมาวางท่อส่งก๊าซ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้ที่ ปตท.ยังมีหนี ้คงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแลว้เป็นจ านวนเงิน  101.88 ลา้นบาท  
ในขณะที่มีเจา้หนีข้องนาแคปขออายัดค่าจา้งจาก ปตท.เป็นเงินทั้งสิน้ 1,204.04 ลา้นบาท ซึ่ง ปตท.ยังมิไดส่้งมอบเงินตาม
ค าสั่งอายดัแมแ้ต่รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อา้งว่าค่าจา้งคงเหลือที่จะช าระใหน้าแคปไม่เพียงพอท่ีจะช าระตามกฎหมายอายดั
ไดทุ้กราย ประกอบกับนาแคปไดโ้อนสิทธิเรียกรอ้งไปใหก้ับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  แต่ไม่ไดร้บัความยินยอมจาก ปตท. จึง
ยงัเป็นปัญหาขอ้กฎหมายว่าการโอนสิทธิมีผลสมบูรณห์รือไม่  รวมทัง้ไม่แน่ใจในขอ้กฎหมายว่าจะตอ้งช าระเงินใหใ้คร  จึงได้
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ยื่นค ารอ้งขอเพิกถอนค าอายัดของเจา้หนีทุ้กราย  โดยจะขอน าเงินค่าจา้งคงเหลือจ านวนดงักล่าวไปวาง ณ ส านักงานวาง
ทรพัยเ์พื่อประโยชนแ์ก่เจา้หนีท้ี่แทจ้ริงต่อไป  ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและไดม้ีค  าสั่งอายดัแลว้บางราย แต่ยงัไม่
ครบทุกค าสั่ง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนีเ้ป็นจ านวนมาก ปตท.จึงยงัไม่สามารถน าเงินไปวาง ณ ส านกังานวางทรพัยไ์ด ้ทัง้นี ้
หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกรอ้งของนาแคปใหก้ับธนาคารพาณิชยไ์ม่มีผลตามกฎหมาย เจา้หนีท้ี่ศาลสั่งอายดัทุก
รายจะไดร้บัช าระหนีต้ามสดัส่วน 
     บริษัทฯ ตั้งมูลหนีท้ี่เก่ียวข้องกับนาแคปเป็นหนี ้สงสัยจะสูญทั้งจ านวนแลว้เมื่อปี 2550 และต่อมา เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2552 ศาลไดพ้ิพากษาให้นาแคปช าระหนีแ้ก่บริษัทฯ ทั้งจ านวนพรอ้มดอกเบีย้ แต่ก็ไม่ไดร้ับช าระหนี ้  นอกจากนี ้       
นาแคปไดถู้กบริษัท  เจ.เอส.ที.เซอรว์ิสเซส  จ ากัด ฟ้องคดีลม้ละลาย เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2553  และศาลมีค าสั่งพิทกัษ์
ทรพัยเ์ด็ดขาดเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบรษิัทฯ ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีต้่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์(“จพท.”) เมื่อวนัที่ 
21 กรกฎาคม 2553 ในวนันดัตรวจค ารบัช าระหนี ้เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจา้หนีย้ื่นค าขอรบัช าระหนีร้วม  78  
ราย  เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนส่ีหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยส่ีสิบส่ีบาท
สามสิบเกา้สตางค)์ ต่อมา จพท.ไดน้ดัประชุมเจา้หนีค้รัง้แรกเมื่อวนัที่ 19 สิงหาคม 2454 เพื่อปรกึษาว่า ควรจะยอมรบัค าขอ
ประนอมหนีก้่อนลม้ละลายของลูกหนี ้ หรือควรจะรายงานศาลขอใหพ้ิพากษาใหล้กูหนีล้ม้ละลายต่อไป   โดย จพท.แจง้ว่า   
นาแคปไดย้ื่นค าขอประนอมหนีก้่อนลม้ละลาย ฉบบัลงวนัที่  17  สิงหาคม 2554 เสนอเงื่อนไขว่า ยอมช าระบรรดาหนีท้ี่ศาลมี
ค าสั่งอนญุาตใหไ้ดร้บัช าระหนีแ้ลว้ เป็นจ านวน รอ้ยละ 20 ของยอดหนีท้ี่ศาลมีค าสั่งอนุญาต มีก าหนดช าระใหเ้สรจ็สิน้ในงวด
เดียวภายใน 3 ปี นบัจากวนัที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี ้ แต่เนื่องจากเจา้หนีท้ี่มาร่วมประชุมเพิ่ งจะไดร้บัทราบ
ค าขอประนอมหนีก้่อนลม้ละลายของนาแคปในวนัประชุม จึงขอเล่ือนการลงมติ และเล่ือนการประชุมเจา้หนีอ้อกไปก่อนเพื่อ
ขอเสนอผูม้ีอ  านาจพิจารณา  จพท.จึงเล่ือนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554  แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจา้หนี ้    
ครัง้แรก (ที่เล่ือนมา) เนื่องจาก จพท.ไม่สามารถส่งประกาศใหแ้ก่เจา้หนีซ้ึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่ที่เกิดอุทกภยัได ้ จึงตอ้ง
เล่ือนการประชมุออกไปเป็นวนัท่ี  20  มีนาคม 2555  แต่ต่อมาเมื่อถึงวนันดัประชมุเจา้หนีค้รัง้แรก (ที่เล่ือนมา) เนื่องจาก จพท.
ไม่สามารถส่งประกาศใหแ้ก่เจา้หนีไ้ดค้รบทุกราย  จึงตอ้งเล่ือนการประชมุเจา้หนีอ้อกไปอีกครัง้เป็นวนัที่ 10 กรกฎาคม  2555 
เวลา  10.00  นาฬิกา  
 ในชัน้สอบสวนค าขอรบัช าระหนี ้ บรษิัทฯ ไดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลูหนีท้ี่ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีข้อง
นาแคป  ในมลูหนีต้ามค าพิพากษา  และมลูหนีต้ามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง ต่อ จพท.เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพื่อใหศ้าลพิจารณาสั่งต่อไป  ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะไดร้บัช าระหนีต้ามที่ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีไ้ว ้เพราะ
บริษัทฯเป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา และมีหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งครบถว้น แต่คงจะไดร้บัช าระหนีเ้พียงบางส่วนเท่านัน้ ไม่เต็ม
จ านวนที่ยื่นค าขอรบัช าระหนี ้ หากที่ประชมุเจา้หนีม้ีมติยอมรบัตามที่นาแคปเสนอขอช าระหนีเ้ป็นจ านวน รอ้ยละ 20 ของยอด
หนีท้ี่ศาลมีค าสั่งอนุญาตใหไ้ดร้บัช าระหนี ้ และจากการที่จพท.สามารถรวมทรพัยสิ์นของลกูหนีไ้ดเ้พียงเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
2,189,468.53 บาท  จากที่มีเจา้หนีย้ื่นค าขอรบัช าระหนีร้วม 71 รายเป็นเงินจ านวนทั้งสิน้  5,395,172,963.86 บาท  หาก 
จพท. จะแบ่งช าระใหแ้ก่เจา้หนีท้กุราย ก็ตอ้งน ามาหารเฉล่ียตามสดัส่วน  ท าใหไ้ม่มีเจา้หนีร้ายใดไดร้บัช าระหนีเ้ต็มจ านวน 
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจา้หนีค้รัง้แรก (ที่เล่ือนมา) เพื่อพิจารณาการประนอมหนีข้อง
ลกูหนี ้แต่เนื่องจากเจา้หนีร้ายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจา้หนีว้่ายงัไม่สามารถลงมติได ้เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรรมการผู้มีอ  านาจ จึงขอเล่ือนลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนี ้ครั้งแรกออกไปอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่                 
13 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. โดยทนายความของบริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนีค้รัง้แรก (ที่เล่ือนมา) ในวันที่          
13 ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังการเขา้ร่วมประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก จพท.แจง้ว่าลูกหนีไ้ม่ประสงคท์ี่จะขอประนอมหนีก้่อน
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ลม้ละลาย โดยกรรมการลกูหนีไ้ดย้ื่นค ารอ้งขอถอนค าขอประนอมหนีก้่อนลม้ละลาย ฉบบัลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.
ไดม้ีค  าสั่งอนุญาตแลว้ ที่ประชุมเจา้หนีจ้ึงมีมติให ้จพท.รายงานใหศ้าลขอใหศ้าลพิพากษาใหล้กูหนีล้ม้ละลาย เมื่อศาลมีค า
พิพากษาใหล้กูหนีล้ม้ละลายแลว้ จพท.ก็จะรวบรวมทรพัยสิ์นของลกูหนีเ้พื่อน ามาแบ่งปันใหแ้ก่เจา้หนีต้ามสดัส่วนต่อไป โดย
ลกูหนีส้ามารถขอประนอมหนีภ้ายหลงัลม้ละลายไดอ้ีกตามกระบวนการลม้ละลาย 
 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2556 ศาลมีค าพิพากษาใหล้กูหนีล้ม้ละลาย ขณะนีอ้ยู่ระหว่างพิจารณาค าขอรบัช าระหนีข้อง
บรรดาเจา้หนีแ้ต่ละราย และรวบรวมทรพัยสิ์นของลกูหนี ้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นขอเฉล่ียทรพัย ์โดยก าลงัสืบทรพัยข์อง 
บจก.นาแคป และเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยต์อ้งตรวจสอบขอ้มลูเจา้หนีทุ้กรายก่อนว่ามีหนีค้า้งช าระต่อกนัจรงิหรือไม่ ซึ่งตรวจ
ไปไดเ้พียง 33 รายเท่านัน้ ในระหว่างนัน้ทาง บจก. นาแคป ไดฟ้้องเรียกรอ้งค่าความเสียหายจาก บมจ. ปตท. จากการเปล่ียน
งาน เพิ่มงานและอื่น ๆ โดยเมื่อปี 2557 คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดให ้บมจ. ปตท. จ่ายค่าเสียหายให ้บจก. นาแคป แต่ 
บมจ. ปตท. ก็ยื่นอทุธรณค์ าพิพากษาต่อศาลฎีกา จนเมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาลฎีกามีค าพิพากษาว่า ไม่รบัค า
วินิจฉัยอุทธรณข์อง บมจ. ปตท. ดังนั้น บมจ. ปตท. จึงตอ้งจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล รวมเป็นเงิน 4,654 ลา้นบาท 
ให้แก่ บจก. นาแคป ซึ่งขณะนี ้บจก. นาแคป มีเจ้าหนีท้ั้งสิน้ 78 ราย รวมมูลค่าหนีเ้ป็นเงิน 7,538 ลา้นบาท ส่วนรายของ  
บริษัทฯ นั้น เจา้พนักงานพิทักษ์ทรพัยอ์ยู่ระหว่างท าความเห็น ทั้งนี ้บมจ. ปตท. ไดท้ าการวางเงินที่ศาลแลว้ แต่ยังไม่ทราบ
ยอดเงินที่แน่นอน ซึ่งเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัยต์อ้งรอให ้บมจ. ปตท. แถลงยอดเงินที่แน่นอนก่อน จึงจะพิจารณาแบ่งใหแ้ก่
เจา้หนีท้ี่ขอรบัช าระหนีต้่อไป  
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6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษทั   บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์  QLT 
เลขทะเบียนบริษทั  0107550000220 
ทุนจดทะเบียน   98.57 ลา้นบาท ทนุช าระแลว้  98.57 ลา้นบาท 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริ ก า รตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท าลาย  (Non-Destructive Testing)  
 การตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ (Inspection and Certification) และการทดสอบ  

  คณุสมบตัิทางกลของวสัด ุ(Mechanical Test) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 21/3 ถนนบา้นพลง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท ์0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028 
ทีต่ั้งส านักงานสาขา (1)  เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุี 20170 

 โทรศพัท ์0-3810-9651 ถึง 2 โทรสาร  0-3810-9653 
ทีต่ั้งส านักงานสาขา (2)  เลขที่ 50 ซอยพฒันาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทรศพัท ์0-2116-9294 โทรสาร 0-27221132 
ทีต่ั้งส านักงานสาขา (3)  เลขที่ 83/50 หมู่ที 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 20230 
    โทรศพัท ์0-3300-5161 ถึง 3  โทรสาร 0-3300-5164 
เว็บไซต ์   www.qualitechplc.com 
นายทะเบียนหุน้สามัญ  บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจีน) Tower A ชัน้ 14 
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นางสวุมิล  กฤตยาเกียรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2982 
บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่    -ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคญัอื่น 

http://www.qualitechplc.com/
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 

7.1 หุน้สามัญ 
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 98,568,485 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98,568,485 ลา้นหุ้น  มูลค่าที่ตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 98,568,485 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
98,568,485  ลา้นหุน้  
        กลุ่มผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมดุจดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย
   
7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

  

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละ 

1 กลุ่มนายสรรพชัญ ์ รตัคาม1 22,392,560 22.72 

2 กลุ่มนายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม2 19,121,535 19.40 

3 กลุ่มนายธวชัชยั  ลิปิธร3 12,213,220 12.39 

4 กลุ่มนายสธิุสาร  สิรจินัทรดิลก4 7,406,815 7.51 

5 NORTRUST NOMINEES LTD - CLAC 3,759,600 3.81 

6 นางสาววมิล  แซ่เตยีว 3,675,000 3.73 

7 กลุ่มนายสเุมธ  เตชาชยันิรนัดร ์5 3,639,855 2.68 

8 บรทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 2,520,665 2.56 

9 นางสาวรชันวีรรณ  รวิรชั 1,722,000 1.80 

10 
11 

นางสาวปิยะดา  คณุทรงเกียรต ิ
อื่น ๆ  

1,639,400 
22,477,835 

1.66 
21.74 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 98,568,485 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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หมายเหตุ :  
1 ผูถื้อหุน้ในกลุ่มนายสรรพชัญ ์รตัคาม ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 17,840,000  18.10 
นางสาวญาณกร  รตัคาม 4,502,000  4.57 
นางมณีรสัมิ์  รตัคาม 35,910  0.04 
นางสาวปรานี รตัคาม 14,650  0.01 

รวม 22,392,560    22.72 
 
2 ผูถื้อหุน้ในกลุ่มนายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสมชาญ ลพัธิกลุธรรม 10,027,500  10.17 
นางสาวมณชญา ลพัธิกลุธรรม 4,660,835  4.73 
นางสาวมนสิชา ลพัธิกลุธรรม 
นายมณธนทั  ลพัธิกลุธรรม 

4,410,000 
23,200 

4.47 
0.03 

รวม 19,121,535 19.40 
 
3 ผูถื้อหุน้ในกลุ่มนายธวชัชยั ลิปิธร ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายธวชัชยั ลิปิธร 4,719,520 4.79 
นางสาวกมลนนัท ์ ลิปิธร 3,864,500 3.92 
นางนวลนภา ลิปิธร 3,629,200 3.68 

รวม 12,213,220 12.39 
 
4 ผูถื้อหุน้ในกลุ่มนายสธิุสาร สิรจินัทรดิลก ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

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

รวม 7,406,815 7.51 
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5 ผูถื้อหุน้ในกลุ่มนายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) ร้อยละของทนุจดทะเบียน 

นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ 1,885,355 1.91 
นางสาวณฐัชา เตชาชยันิรนัดร ์ 754,500 0.77 

รวม 2,639,855 2.68 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล

และส ารองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตามหากบรษิัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักล่าวมาใชเ้พื่อขยาย
การด าเนินงานชองบรษิัทต่อไป บรษิัทฯอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได  ้

 
บริษัทย่อย 
ไม่มีการก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย ทัง้นี ้บรษิัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณี ๆ 

โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือก าไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ และไดต้ัง้ส ารองตาม
กฎหมายแลว้ หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทย่อยเห็นสมควร 

 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล  
 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 2559 2560 2561 2562 2563 
เงินปันผลจ่าย 
ระหว่างกาล (บาท) 

0.10 0.05 0.00 0.05 0.05 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.35 0.25 0.35 0.30* 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 
ต่อหุน้ (บาท) 

0.32 0.39 0.26 0.52 0.41 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 
ต่อก าไรสทุธิ (%) 

77.06% 89.75% 96.68% 67.09% 72.82% 

 
หมายเหต ุ: * เงินปันผลประจ าปี 2563 ที่จะน าเสนอพิจารณาอนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
                    ในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะ
ของการเป็นกรรมการ 

1 นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 
ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิาร 

ปรญิญาโท DAP 

2 นายสมยศ  เจียมจิรงักร 
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ปรญิญาโท 
 

DCP 

3 นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ปรญิญาโท DAP,DCP,ACP,RCP,AACP 

4 นายสมชาย จองศิรเิลิศ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปรญิญาโท DAP, ACP,AACP,ELF 

5 นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม กรรมการ ปรญิญาโท DAP 

6 นายธวชัชยั  ลิปิธร 
กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
ปรญิญาตร ี DAP 

7 นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก กรรมการ/กรรมการบรหิาร ปรญิญาโท DAP, DCP 
8 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการ/กรรมการบรหิาร ปรญิญาโท DAP 
9 นายคมจกัร  รตัคาม1 กรรมการ/เลขานกุารบรษิัท ปรญิญาโท DAP,CSP 

 

หมายเหตุ :  1 นายคมจักร  รัตคามได้รับการแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 และได้รับการแต่งต้ังเขา้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คร้ังท่ี 2/2563 โดยมีผลวันท่ี 9 เมษายน 2563 
                            

 
กรรมการทีค่รบวาระและลาออกระหว่างปี 2563 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะ
ของการเป็นกรรมการ 

1 นางมณีรสัมิ์  รตัคาม1 กรรมการ ปรญิญาโท DAP 
 
หมายเหตุ :  1 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม  หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั  
  

ชื่อและจ านวนกรรมการ ซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายธวัชชัย  ลิปิธร  
นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก กรรมการสองในส่ีคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ 
ของบรษิัท  

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบรษิัทด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. ต าแหน่งประธานกรรมการ มีวาระด ารงต าแหน่งเท่ากับอายุการเป็นกรรมการ เมื่อครบก าหนดวาระการเป็น

กรรมการใหถื้อว่าต าแหน่งประธานกรรมการสิน้สุดลงพรอ้มกัน และใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตัง้ประธาน

กรรมการคนใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได ้

3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ จะมีกรรมการที่ครบวาระและตอ้งพน้จากต าแหน่งต าแหน่งตามวาระอย่าง

นอ้ย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั 1 ใน 3 

กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง จะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีก หากที่ประชมุไดเ้ลือกเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ชว้ิธี

จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีถัดไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
1. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือน  นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบรษิัทฯ 
2. กรรมการเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด อยา่งนอ้ย  3  เดือนต่อครัง้ 

- หากประธานฯ ติดภารกิจหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ ใหป้ระธานฯ แจง้ไปยงัเลขาก่อน
วนัประชุม เพื่อด าเนินการแจง้ใหก้รรมการทุกท่านทราบภายในวนัเดียวกัน หรือภายในวนัถัดไปนับจากวนัที่ไดร้บั
ขอ้มลูจากประธานฯ 
- กรรมการท่านใดติดภารกิจหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ ใหก้รรมการแจง้ไปยงัประธานฯ 
หรือเลขาฯ ก่อนวนัประชมุ 

3. พิจารณาอนมุตัิงบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการรบัรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
4. พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรบัรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 
5. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง  หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ ๆ  ไดเ้มื่อเห็นสมควร  นอกจากนี ้ 
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียด
การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท  าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบัมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย  ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้  ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

6. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบรษิัทฯ ควบคมุ ก ากบัดแูลการบรหิารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี ้ คณะกรรมการ
ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการอนัไดแ้ก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้  เช่น  การเพิ่มทนุ  การลดทุน  การออกหุน้กู ้ การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯทัง้หมดหรือ
บางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรือการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัท การแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากับดแูลใหบ้รษิัทปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ อาทิ  การท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นที่ส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

7. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ัดการ  และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

8. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 42 

 

 
9. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ  หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ  หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน  หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัทฯ
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

10. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักชา้  หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาที่บริษัท ฯ  
ท าขึน้  หรือถือหุน้  หรือหลกัทรพัยอ์ื่นเพิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัท  หรือบรษิัทในเครือ 

11. กรรมการบรษิัทฯ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตัินโยบาย รวมถึงก าหนดใหม้ีระบบที่สนบัสนุน
การต่อต้านการคอรร์ัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯได้ตระหนักดี และให้
ความส าคญัของปัญหาที่เกิดจากการคอรร์ปัชนั 

12. ก าหนดวงเงินอนมุติของคณะกรรมการบรหิาร 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรงักร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย จองศิรเิลิศ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชีเพยีงพอท่ี 

จะสามารถท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้
    โดยมี นางสาววิมล  แซ่ฟุ่ ง  ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็น  เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหก้รรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้แทนคงอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรม
การท่ีลาออก 

 
ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชี

ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน  ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี  คณะกรรม การ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ  ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัใน
ระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ ก็ได ้

2. สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
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4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 
6. จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯมอบหมาย  ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
9. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็น

อิสระจากที่ปรกึษาทางวชิาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้า่ยของบรษิทั  เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่
ความรบัผิดชอบส าเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี 

10. มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทได้
ปฏิบตัิภาระหนา้ที่ตามกฎหมาย และจรยิธรรมที่ก าหนดไว ้

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บรษิัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ  เจียมจิรงักร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสมชาย  จองศิรเิลิศ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายธวชัชยั  ลิปิธร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  
 โดยมี นางสาววิมล  แซ่ฟุ่ ง  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการบรษิัทฯเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ

ไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีกหลงัจากพน้วาระแลว้ 
2.  กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระด ารงต าแหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ  

สรรหาฯ ชดุใหม่ ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ   
ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ซึ่งจะตอ้งมีการแต่งตัง้ภายใน 3 เดือนนับจากวนัครบวาระของคณะกรรมการ 
สรรหาฯ ชดุเดิม 

3  กรณีต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯสามารถแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างได ้และใหผู้ท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ด  ารงต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ ที่
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนเขา้มาแทน 
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4. กรรมการสรรหาฯ พน้จากต าแหน่งเมื่อ 
  (ก) ครบก าหนดตามวาระ 
  (ข) ลาออก 
  (ค) ถึงแก่กรรม 
  (ง) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
  (จ) พน้จากต าแหน่งกรรมการบรษิัท 
5.     กรรมการสรรหาฯ จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบรษิัทฯ ล่วงหนา้ 1 เดือนพรอ้มเหตผุล 

 
 ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการบรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. คดัเลือกบคุคลเป็นกรรมการบรษิัท ในกรณีครบวาระและเพิ่มกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ

หรือน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแลว้แต่กรณี ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ 

4. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
5. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 
6. จดัสรรบ าเหน็จประจ าปีของกรรมการบรษิทัท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท

เพื่อรบัทราบ 
7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี และก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 
8. จดัท ารายงานการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
9. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
 
คณะกรรมการบริหาร 
บรษิัทฯ มีคณะกรรมการบรหิาร 4 คน ดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรรพชัญ ์ รตัคาม ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายธวชัชยั ลิปิธร กรรมการบรหิาร 
3. นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก กรรมการบรหิาร 
4. นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการบรหิาร 

  
 โดยมี นางสาววิมล  แซ่ฟุ่ ง  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
 1. คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นกรรมการบรหิาร 
 2. คณะกรรมการบรหิารเลือกกรรมการบรหิาร 1 คน เป็นประธานกรรมการบรหิาร 
 3. กรรมการบริหารมีวาระด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท และจะครบวาระด ารงต าแหน่ง
  กรรมการบรหิารพรอ้มกบัครบวาระด ารงต าแหน่งกรรมการบรทัตามรอบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 4. กรรมการบริหารที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งได ้แต่ไม่เป็นการต่อ
  วาระโดยอตัโนมตัิ 
 5. ประธานกรรมการบรหิารมีวาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
 6. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

• เสียชีวิต 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัิของการบรหิารตามที่ระบไุวข้า้งตน้ 

• ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทลงมติใหอ้อก 

7. กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรหิาร การลาออกใหม้ีผล 
ตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัทหรือระบุวันที่ประสงคจ์ะลาออกไวล่้วงหนา้ในหนงัสือลาออก และตอ้งไดร้บั
การอนมุตัิเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

8. กรณีที่ประธานกรรมการบริหารจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
การลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัทหรือจะระบุวนัที่ประสงคจ์ะลาออกไวล่้วงหนา้ในหนังสือ
ลาออกและตอ้งไดร้บัการอนมุตัิเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

9. กรณีต าแหน่งการบรหิารว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกบุคคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ระบใุน
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทเขา้เป็นกรรมการบรหิารแทน 

 
ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 
และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททกุประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ 
การบรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาอนมุตัิ และควบคมุก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการบรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการ  
บริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี ้  ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่ออนมุตัิหรือใหส้ตัยาบนัในที่ประชมุคราวต่อไป 

4. อนุมัติวงเงินไม่ เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส าหรับการด าเนินการซื ้อวัตถุดิบตามปกติ  
ธุรกิจของบรษิัทฯ 
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5. อนมุตัิวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท (ยี่สิบลา้นบาทถว้น) ส าหรบัการด าเนินการซือ้เครื่องมืออปุกรณห์รือสินทรพัย์

ถาวรท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกจิตามปกติ 

6. อนมุตัิวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท (หน่ึงรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) ส าหรบัการขาย การใหบ้รกิารตามปกติธุรกจิ

ของบรษิัท เช่น การอนมุตัิขายสินคา้ การอนมุตัใิหท้  าสญัญารบัจา้งท าของตามปกติธุรกจิ เป็นตน้  

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอ้มกับก าหนดเงื่อนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว   

8. อนุมตัิการกูย้ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี หรือสินเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท  
(หา้สิบลา้นบาทถว้น) รวมถึงการขอใหธ้นาคารออกหนังสือค า้ประกันเพื่อประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท ในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท (หน่ึงรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 

9. อนมุตัิวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท (หา้สิบลา้นบาทถว้น) ส าหรบัการน าทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ จ านอง จ าน า  

เพื่อเป็นประกนัหนีสิ้นของบรษิัทฯ ทกุประเภทที่มีอยู่แลว้หรือจะมขีึน้ในอนาคต 

10. อนุมัติใหซ้ือ้และขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนีภ้าครฐัหรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อทราบในที่ประชมุคราวต่อไป 

11. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุท่ีส าคญั ๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัท หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

12. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบรหิารงานบุคคล และดา้น
การปฏิบตัิการอื่น ๆ 

13. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การเลิกจา้ง การโยกยา้ย 
การก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร 

14. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง  
อย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว  
มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจ
นัน้ ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจใหก้ับบุคคลที่เก่ียวข้อง
หรือมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

15. อนมุตัิวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ส าหรบัการลงทนุซือ้หุน้หรือลงทนุในบรษิัทอื่น ๆ  

16. อนมุตัิวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ส าหรบัการอนมุตัิใหบ้รษิัทย่อยกู้ยืมเงิน 

17. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
18. มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบการส่งเสรมิ และการสนับสนนุนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกจิ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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19. คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาและอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบรหิารมีสว่นไดเ้สีย หรือมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยไม่ได ้ ยกเวน้ เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย 
และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ และเป็นไปตามที่
กฏหมายก าหนด 

20. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอต่อ 
 ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ 

21. ทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 
1. ก ากับดูแล และใหค้  าปรกึษาแก่กรรมการผูจ้ดัการในการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ

บรษิัทฯ 
2. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ ทกุประการ 

3. อนมุตัิการใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกจิของบรษิัทฯ โดยการจดัซือ้วตัถดุบิในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) และการจดัซือ้เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรพัยถ์าวรที่ใชใ้นการ
ด าเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาทถว้น) 

4. อนุมัติการขาย การใหบ้ริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินคา้ การอนุมัติใหท้ าสัญญา 
รบัจา้งท าของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ลา้นบาท (หน่ึงรอ้ยลา้นบาทถว้น) 

5. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นที่ปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือบรษิัทไดก้ าหนดไว ้

6. ใหม้ีอ  านาจในการอนมุตัิใหบ้รษิัทย่อยกูย้ืมเงินในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท (สองลา้นบาทถว้น) 
7. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนกังานในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป หรือ

ลกูจา้งของบรษิัทฯ หรือบคุคลใด ๆ  ที่กระท ากิจการใหบ้รษิัทฯ 
8. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามนิติบุคคลหน่วยรบัรองวิศวกรรมดา้นหมอ้น า้หรือหมอ้ตม้ที่ใชข้องเหลว

เป็นส่ือน าความรอ้นท่ีทางบรษิัทฯ ไดข้ึน้ทะเบียนต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
9. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนญุาต และต่ออายุใบอนญุาต อนุมตัิรายงาน

ผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ  
กรมธุรกิจพลงังาน  

10. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมตัิและลง
นามเอกสาร นดัหมายเจา้หนา้ที่ราชการ สภาวิศวกร 

11. มีอ านาจในการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดงักล่าวขา้งตน้จนแลว้เสรจ็ 
12. มีอ านาจในการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดงักล่าวขา้งตน้จนเสรจ็ 
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13. มีอ านาจในการอนมุตัคิ่าใชจ้่ายในส่วนท่ีเกินกว่าอ านาจอนมุตัิของกรรมการผูจ้ดัการ โดยอ านาจอนมุตัินัน้ตอ้ง

ไม่เกินกว่าอ านาจอนมุตัิของกรรมการบรหิาร 
14. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการบรหิารเป็นคราว ๆ ไป 

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ
อนุมัติเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และ/หรือมอบอ านาจใหผู้บ้ริหาร หรือบุคคลอื่นใด 
ด าเนินการเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติประจ าวันของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่แทนเฉพาะเรื่อง ภายใต้
การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการ
ผูจ้ดัการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

2. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ ทกุประการ 

3. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรหิารและ/หรือคณะกรรมการของบรษิัทฯ 

4. อนมุตัิการใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกจิของบรษิัทฯ โดยการจดัซือ้วตัถดุบิในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 

5. อนุมัติการขาย การใหบ้ริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินคา้ การอนุมัติใหท้ าสัญญา 
รบัจา้งท าของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ลา้นบาท (หา้สิบลา้นบาทถว้น) 

6. มีอ านาจพิจารณาว่าจา้งพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ ตลอดจนโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พน้จากการเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงาน
ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

7. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นที่ปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือบรษิัทไดก้ าหนดไว ้

8. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจยัต่าง ๆ     
ไม่ว่าภายในและภายนอกบรษิัทฯ 

9. มีอ านาจในการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกับการด าเนินงานปกติบริษัทฯ และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชนต์่อ
กิจการของบรษิัทฯ  

10. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนกังาน (ยกเวน้ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป) 
หรือลกูจา้งของบรษิัทฯ หรือบคุคลใด ๆ  ที่กระท ากิจการใหบ้รษิัทฯ 

11. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชนข์อง
บรษิัทฯ และเพื่อรกัษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองคก์ร  

12. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามนิติบุคคลหน่วยรบัรองวิศวกรรมดา้นหมอ้น า้หรือหมอ้ตม้ที่ใชข้องเหลว
เป็นส่ือน าความรอ้นท่ีทางบรษิัทฯ ไดข้ึน้ทะเบียนต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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13. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามบรษิัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนญุาต และต่ออายใุบอนญุาต อนมุตัิรายงาน

ผลการทดสอบ จดัส่งรายงานผลการทดสอบ นดัหมายเจา้หนา้ที่ราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม
ธุรกิจพลงังาน 

14. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมตัิและลง
นามเอกสาร นดัหมายเจา้หนา้ที่ราชการ สภาวิศวกร 

15. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามบรษิัทฯ เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ 

16. มีอ านาจในการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดงักล่าวขา้งตน้จนแลว้เสรจ็ 
17. มีอ านาจในการลงนามรบัรองส าเนาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดงักล่าวขา้งตน้จนเสรจ็ 
18. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลแบบแสดงรายการของ

กรมสรรพากร และเอกสารราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท 
19. มีอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ในการลงนามในใบเสนอราคา ค ารบัรองการมีคุณสมบตัิในการเขา้ท าธุรกรรม

กบับรษิัท รบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการยื่นซองฯ และด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการนี ้
โดยแลว้เสร็จ รวมทั้งมีอ านาจในการเจรจาต่อรองราคาดงักล่าวโดยใหผู้ร้บัมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนขา้พเจา้ตลอด รวมทัง้ยื่นและลงลายมือชื่อแทนขา้พเจา้ในค าขอ ค ารอ้ง ชีแ้จงการใหค้  าแกไ้ข แกต้่าง ตก
เติมในเอกสารลงนามนสัญญาหรือกระท าการใด ๆ ที่เก่ียวกับการมอบหมายนีทุ้กประการ ขา้พเจา้จะถือ
เสมือนว่าเป็นการกระท าของขา้พเจา้เองทัง้สิน้ 

20. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษิัทฯ /คณะกรรมการบรหิาร เป็นคราว ๆ ไป  

   
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป  

 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายในดา้นการสรรหา 
รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ และ
ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป ทั้งนี ้ ในการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม ่าเสมอ  
ทัง้นี ้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่อไปนี้ 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการเสนอ

ชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ จะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหผู้ท้ี่เป็นประธานที่ประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียง  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2563 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารที่ไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจ า
ของบรษิัทฯ ในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ และค่าตอบต่าง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้
 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

การประชมุคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 16,500 บาทต่อครัง้   
   กรรมการ 11,000 บาทต่อครัง้   

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,200 บาทต่อครัง้   
   กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาทต่อครัง้   

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 13,200 บาทต่อครัง้   
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000 บาทต่อครัง้  

. 
ค่าบ าเหน็จกรรมการ 

. 
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

. 
ค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารที่ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน 

. 
ไม่เกิน 4 ลา้นบาท  

หมายเหต ุ: ค่าเบีย้ประชมุ ก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2563 
 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

(จ านวนคร้ัง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(จ านวนคร้ัง) 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

(จ านวนคร้ัง) 
1 นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 7/7 - - 

2 นายสมยศ  เจียมจิรงักร 7/7 4/4 1/1 

3 นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์ 6/7 4/4 - 

4 นายสมชาย  จองศิรเิลิศ 7/7 4/4 1/1 

5 นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม 7/7 - - 

6 นายธวชัชยั  ลิปิธร 7/7 - 1/1 

7 นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก 7/7 - - 

8 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 7/7 - - 

9 นางมณีรสัมิ์  รตัคาม1 5/5 - - 

10 นายคมจกัร  รตัคาม2 2/2 - - 
 
หมายเหตุ : 1นางมณีรัสม์ิ รัตคาม หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
                           2นายคมจักร รัตคาม เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 
 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
คา่บ าเหน็จ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 
(บาท) 

1 นายสรรพชัญ ์ รตัคาม 115,500.00 186,809.81 302,309.81 
2 นายสมยศ  เจียมจิรงักร 143,000.00 231,288.34 374,288.34 
3 นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์ 110,000.00 177,914.11 287,914.11 
4 นายสมชาย  จองศิรเิลิศ 132,000.00 213,496.93 345,496.93 
5 นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม 77,000.00 124,539.88 201,539.88 
6 นายธวชัชยั  ลิปิธร 88,000.00 142,331.29 230,331.29 
7 นายศภุโชค  สิรจินัทรดิลก 77,000.00 124, 539.88 201,539.88 
8 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 77,000.00 124, 539.88 201,539.88 
9 นางมณีรสัมิ์  รตัคาม 55,000.00 88,957.06 143,957.06 
10 นายคมจกัร  รตัคาม 22,000.00 35,582.82 57,582.82 

รวม 896,500.00 1,450,000.00 2,346,500.00 
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และ ปี 2563 
 

 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 

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

ค่าเบีย้ประชมุ 10 896,500.00 10 803,000.00 
ค่าบ าเหน็จ 10 1,450,000.00 10 2,190,000.00 

รวม  2,346,500.00  2,993,000.00 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่าย และต าแหน่งที่สงูกว่ารวม 10 คน ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน คือ เงินเดือนและโบนสั

จากบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 เป็นเงินทัง้สิน้  20,251,522.50 บาท 
 

 (2) ค่าตอบแทนอื่น  
บรษิัทฯไดจ้ดัตัง้ใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหก้บัพนกังาน  โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทนุดงันี ้ 
 

อายุงาน อัตราเงนิสะสม (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 
 จ านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
มีพนกังานทัง้สิน้จ านวน 496 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วยงาน 
จ านวนบคุลากร 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 

1. ฝ่ายบรหิาร 8 7 

2. ฝ่ายปฏิบตัิการ 382 420 

3. ฝ่ายสนบัสนนุ 106 108 

รวม 496 535 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
 พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไดร้บัผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจ าปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบีย้ขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน ส าหรับค่าตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงินที่ส  าคัญ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน 
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือต่าง  ๆ ชุดเครื่องแบบพนักงาน  
รถรบัส่งพนกังาน เงินสนบัสนนุทนุการศึกษาบตุรพนกังาน นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัใหก้ารสนบัสนนุค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
สมัมนาต่าง ๆ ทัง้การฝึกอบรมภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัดีถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  

ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงไดม้ีนโยบายปฏิบตัิตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษิัท ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทฯจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้นีก้ารก าหนดบทบญัญัติต่าง ๆ จะยึดใหเ้ป็นแนวทางใหป้ฏิบตัิไดจ้รงิ 

 
  การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ 

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดน้ าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
นโยบายที่ครอบคลมุถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  โครงสรา้ง บทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ
และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  การควบคุมและบริหารความเส่ียง  ตลอดจน
จรยิธรรมทางธุรกิจ  เพื่อใหก้ารบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปรง่ใส โดยใน
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาใหน้ าหลกัปฏิบตัิ CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิททาง
ธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  1 
กมุภาพนัธ ์2563 โดยครอบคลมุหลกัการ 6 หมวด ดงันี ้ 

 
หมวดที ่1  สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทัง้จะส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรือการโอน
หุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของบรษิทัฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูบรษิัทฯ อย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียง
ในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 
 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใน
การใชสิ้ทธิเรื่องต่าง ๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรไดร้บั ดงันี ้

• บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา  

• บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีขอ้มูลครบถว้นส าหรบัประกอบการพิจารณาออกเสียงคะแนนของ  
ผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และเว็บไซตบ์รษิัทฯ  
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• บรษิัทฯ มอบหมายให ้บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทฯ เป็นผูด้  าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มรายละเอียดขอ้มลูประกอบวาระการประชุมครบถว้น 
ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้ม
รายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พรอ้มทั้งประกาศลง
โฆษณาหนงัสือพิมพต์่อเนื่องเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั เพื่อบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 

• บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะรบัรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม ใหส้ามารถ
ติดต่อขอรบัผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ทางอีเมล โทรศพัท ์โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรบั ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดัส่ง
ใหท้างไปรษณียใ์นทนัทีที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอพรอ้มทัง้จดัเตรียมไวใ้นวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

• บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า  
อีกทัง้ยงัใหสิ้ทธิในการแสดงความเห็น และค าถามในท่ีประชมุก่อนลงมติใด ๆ 

• ในการประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน
การออกเสียงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 

• กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชีแ้จงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่
เก่ียวขอ้ง นอกจากนีย้ังมีผูจ้ัดการแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ 
อีกดว้ย 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการส่งค าถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นและตัง้ค าถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบ้ริหารที่เก่ียวข้องเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในท่ีประชมุ  

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้

• บริษัทฯ จะบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญั ไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้  

 
หมวดที ่2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยมีหลกัการดงันี ้

• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯในการซือ้และขายหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 

• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการรบัใบหุน้และสิทธิการโอนหุน้ 

• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีอย่างเท่าเทียมกนั 

• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการรบัสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลา 
อนัสมควร 

• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการตัง้และถอดถอนกรรมการ 

• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
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• บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล 

• บรษิัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ละวาระไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบอ านาจ ใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลอื่น เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

• บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการป้องกนัการน าขอ้มลูของบรษิัทฯ ไปใช ้โดยหา้มหน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูไปเปิดเผยต่อ
หน่วยงานหรือบคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่พนกังานหรือผูบ้ริหารน าขอ้มลูไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อหา
ประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จะถือเป็นความผิดรา้ยแรงและถูกลงโทษทางวินยั  นอกจากนีบ้ริษัทฯ  
มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใชแ้สวงหาประโยชนส่์วนตนในการซือ้ขายหลักทรพัยด์ังที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ การก ากับ
ดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

• กรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นผูถื้อหุน้จะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดส่้วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนั้น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯจะรวบรวมพรอ้มจัดท าข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ใน 
www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุม โดยจะ
เผยแพรเ่ป็นการล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

 
หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม
ที่ส  าคญั ดงันี ้

 
ผู้ถือหุ้น :  บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความรูแ้ละทกัษะการบริหารจดัการ  โดยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุริต และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 
พนักงาน :  บรษิัทฯ มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยบริษัทฯ 

ตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายของบรษิัทฯ ที่มีคณุค่า
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบรษิัทฯ ที่จะมีการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นการใหโ้อกาส และการ
ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานดว้ย
ตวัชีว้ดั KPI เพื่อใชว้ดัผลส าเร็จจรงิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์น  ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 57 

 

อย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับพนกังานอย่าง
เคร่งครดั รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใด  ๆ ที่ไม่เป็นธรรม พรอ้มเปิดช่องทางให้พนักงานได้
รอ้งเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดและไดก้ าหนดแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือผูแ้จ้ง
เบาะแสในการกระท าผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การท างานของพนกังาน 
รวมถึงการแต่งตัง้ โยกยา้ย การใหร้างวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าดว้ยความสจุรติ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

 
ลูกค้า :  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใหบ้ริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม   มุ่งเนน้ในการ

แสวงหาแนวทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครดั พรอ้มกับตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็ว อีกทั้งไดก้ าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ มาตรการป้องกันการทุจริต 
คอรร์ปัชัน ว่าดว้ยการรบัและการใหส่ิ้งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่  
มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ 
รบัทราบโดยทั่วกนั 

 
คู่ค้าและเจ้าหนี ้:  บรษิัทฯ จะไม่ด าเนินการท่ีทจุรติในการคา้กบัคู่คา้และเจา้หนี  ้และมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน การช าระคืน 
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค า้ประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่ได้ท า
ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันโดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง
ผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้ 

 
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก าหนดไว ้

รกัษาบรรทัดฐานของขอ้พึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท าลาย
คู่แข่ง ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่
เหมาะสม  

 
สังคมส่วนรวม :  บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญ เน้นการปลูกฝัง

จิตส านึกความรบัผิดชอบและพฒันาคณุภาพชีวติของทกุคนในชมุชนและสงัคมใหด้ียิ่งขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่กระท าการใดๆที่ขดัหรือผิดกฎหมาย พรอ้มทัง้ส่งเสรมิคณุภาพสงัคมทัง้ภายใน 
และภายนอก  โดยการท ากิจกรรมรว่มกบัชมุชนอย่างต่อเนื่อง 

 

 สิ่งแวดล้อม :    บริษัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
โดยเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีส่วนรว่มในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
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การร้องเรียนหรือแสดงความเหน็ต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

- เว็บไซต ์:  http://www.qualitechplc.com 
- E-mail   :  info@qualitechplc.com 
- โทรศพัท:์ 0-3869-1408-10 โทรสาร: 0-3869-2028 
- จดหมาย : ส่งถึง 1. คณุเทวญั  ชื่นทอง  รกัษาการผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคล 

                                       2. คณุวิมล แซ่ฟุ่ ง เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 
                   บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บา้นพลง ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

  โดยบรษิัทฯ มีการติดตาม/ประเมินผลหลงัไดร้บัขอ้รอ้งเรียนและแจง้ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเรว็ที่สดุ 
 พนกังานสามารถรอ้งเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อผูบ้รหิารไดโ้ดยตรงทางอีเมลใ์นระบบ Intranet ของบรษิัทฯ 
 
หมวดที ่4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรงเวลา และไดม้าตรฐานตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) ตลอดจนขอ้มูลอื่น ๆ ที่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยแ์ละมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน
และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เพื่อใหผู้้ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทั้งหมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้
เผยแพรข่อ้มลูผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต ์www.qualitechplc.com 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่แสดงมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้งครบถว้น เพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจดุอ่อน
เพื่อป้องกันการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั โดยถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูที่
ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้  ทั้งนี ้ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานของผูส้อบบญัชี รายชื่อคณะกรรมการบรษิัทฯและคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้บทบาท หนา้ที่ และวาระ
การด ารงต าแหน่ง ไดถ้กูเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 
 ในส่วนของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิัทฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์แต่จะมอบหมาย
ใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท าหนา้ที่ในการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

 
หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการบรษิัท ในฐานะผูน้  าสงูสดุขององคก์ร ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในฐานะผู้
ก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสรา้ง
มลูค่าแกก่ิจการในระยะยาว โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) ก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัองคก์รรว่มกบัฝ่ายบรหิาร และก าหนดเป็นแผนกลยทุธก์ารเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อการบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด 
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(2) การก ากบัดแูล ตดิตามผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบกบัเปา้หมาย มีการรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการ

บรษิัทรบัทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหเ้หมาะสมตามสถานการณท์ี่
เปล่ียนแปลง 

(3) จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ที่ระบหุนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทกุคน โดยก าหนดใหก้รรมการก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปเป้าหมาย
และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแกผู่ถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจรยิธรรมที่ดี รวมถงึการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนแนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้รวมถงึอ านาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 

 
       โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตอ้งไม่มี
ประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ มาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คนโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนเป็นผูม้ีความรูท้างดา้นบัญชี
เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ก าหนดใหอ้ย่างนอ้ย  1  ใน  3  
ของกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  โดยปฏิบตัิ
หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง  ๆ ของบริษัทฯ  เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ 
เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบรษิัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการ และหนา้ที่รบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย
แต่ละชุดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ท าหนา้ที่
ดูแลการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและมีการรายงานผลการปฏิบตัิใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรษิัทอย่างต่อเนื่อง 

กรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ จ านวน 3 ชดุ ซึ่งเป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามช านาญที่เหมาะสม

ในการท าหนา้ที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อชว่ยในการก ากบัดแูลกิจการ 

ทั้งนี ้ กรรมการชุดย่อย แต่ละคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานการท าหน้าที่ ในรอบปีที่ ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงไว้ในแบบ 56-1 และ 

รายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบริหาร มีไม่นอ้ยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ 
ระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ มี
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบตัิ
เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ 
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ข้อบังคับหรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีไม่นอ้ยกว่า 3 คน ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ
อย่างนอ้ย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท า
หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับกรรมการ
ผูจ้ดัการขึน้ไป   
 

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย โดยใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูก้  ากับดูแลงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางปฏิบตัิที่ดี
ของบรษิัทจดทะเบียนใหค้รอบคลมุตามขอ้ก าหนดของแต่ละหมวด  โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการบรหิารงานตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ที่ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมาย
เพื่อแบ่งเบาภาระการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ   

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้ง นายคมจักร รตัคาม ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีอ านาจหน้าที่

ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย์ และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ ท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ ดแูล
ประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง สนับสนุนใหด้  าเนินการตามหลักการก ากับกิจการที่ดี  รวมทั้งการ
ติดตามผลการปฏิบตัิ ตามมติของคณะกรรมการบรษิัทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนรบัผิดชอบจดัท าและจดัเก็บ 

เอกสารตามที่กฎหมายก าหนด และด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณข์องเลขนานกุารบรษิัทไวใ้นแบบรายงาน 56-1 
 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีแนวปฏิบตัิในเรื่องดงัต่อไปนี ้

 
(1) นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ จดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยจะจดัใหม้ีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
(2) แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

        บรษิัทฯ ด าเนินกิจการดว้ยการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญหา หรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น โดยไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไว ้ดงันี ้
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• ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิหนา้ที่ถือเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทฯ 

• พนักงานจะตอ้งใชซ้อฟต์แวรค์อมพิวเตอรต์ามที่บริษัทฯ อนุญาตใหใ้ชง้านไดเ้ท่านั้น เพื่อป้องกันการ
ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

• การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดร้บัมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท ฯ 
จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

• พนกังานจะตอ้งไม่น า หรือมีส่วนรว่ม หรือรบัรูใ้นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นท่ี
บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งเขา้มาใชใ้นกิจการของ
บรษิัทฯ  

 
(3) จรรยาบรรณธุรกิจ 
บรษิัทฯ จดัท าขอ้พึงปฏิบตัิที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และผูป้ฏิบตัิงานในฝ่าย

ต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรกัษาความลับของบริษัทฯ  การปฏิบัติงานดว้ยความ
ซื่อสัตยส์ุจริต ถูกตอ้งตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรกัษาทรพัยากรทั้ งภายในบริษัทฯ และ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ซึ่งการใหค้วามส าคญักบัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าใหม้ีการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 
การควบคุมภายในท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพขึน้ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรา้งความน่าเชื่อถือให้กับ  
นกัลงทนุ 

 

(4) นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะตอ้ง

ปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เท่านัน้การกระท าและการตดัสินใจใด ๆ จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความ 
ตอ้งการของส่วนตัวของครอบครวั ของญาติพี่นอ้ง หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ักส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยก าหนดนโยบายที่
ครอบคลมุ 2 เรื่อง คือ  
        รายการที่เก่ียวโยงกนั :  บรษิัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ
ทุกรายการรวมทัง้ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยไดท้ ารายการที่เก่ียวโยงกันแลว้หากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546” 
บรษิัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดงักล่าวรวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและขจดั
ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละสถานการณอ์ื่น ๆ ที่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

 สถานการณอ์ื่น ๆ ที่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ แบ่งออกเป็น  
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผูถื้อหุน้ หรือไดร้บัผลประโยชนจ์ากบริษัท

คู่แข่ง หรือผูค้า้/ผูข้ายที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธท์าง
ธุรกิจกบักิจการดงักล่าว เวน้แต่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
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2. การรบัของขวญั  บุคลากรทกุระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตั๋วโดยสาร บตัรชมกีฬา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน 

ที่พกัรบัรอง หรือขอ้เสนอที่ใหเ้ป็นการส่วนตวั ฯลฯ หากการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่การสรา้งขอ้ผูกมัดใหก้ับบริษัทฯ หรือ  
ท าใหบ้รษิัทฯสญูเสียผลประโยชน ์ 

3. การรบังานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรบัต าแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรบังานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็น
วิทยากร หรือการรบัต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบรษิัท ที่ปรกึษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสยัทศัน ์และประสบการณใ์ห้แก่บุคลากร 
ผูน้ัน้ แต่จะตอ้งไม่น าชื่อบรษิัทฯ  หรือต าแหน่งของตนในบรษิัทฯ ไปพวัพนักบักิจกรรมที่ท  าภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัิใหท้  า
เช่นนัน้ได ้

 
(5) การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง 
บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทฯจะมีการด าเนิน 

งานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้ับงบการเงิน  โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ประเมินความ
เส่ียงและทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี  และแต่งตัง้ใหน้างสาววิมล  แซ่ฟุ่ ง ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ ด ารง
ต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
อย่างนอ้ยทกุ ๆ 3 เดือน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียงทัง้ความเส่ียงจากปัจจยัภายใน
และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของกระบวนการบรหิารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอา้งอิงขอ้มลูจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีก าหนดประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศที่
จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารบรษิัทฯ 

 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมดว้ย
เพื่อใหส้ารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถจงูใจใหส้ามารถรกัษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้งการได้
ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงไดก้ับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริ ษัทฯ   
โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอขอ้มลูต่อกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนขออนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการในที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี 
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ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไปนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคา่ตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมกบัอ านาจหนา้ที่ตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน 
ระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิัทฯ และการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละราย 

 
การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการบรษิัทฯ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัทฯ 

เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิัทหรือใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

 
 ทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทฯ จะจดัใหม้ีเอกสารขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการใหม่ 
 

 
 

 
 

 
 

ประวัติการอบรม / สัมมนาของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 

ล าดบั กิจกรรม/หลกัสตูร วนัท่ีเขา้รว่มอบรม หน่วยงานฝึกอบรม รายชื่อผูเ้ขา้รว่มอบรม 

. 
1 Director Accreditation Program (DAP) 15 ก.ย. 2563 

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
(Thai Institute of Directors) 

นายคมจกัร รตัคาม 

 
 
 
หมวดที ่6 การตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
บริษัท ด าเนินกิจการโดยใชก้ลยุทธ์ในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเป็น

ส าคญั และปฏิบตัิงานตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดัมาโดยตลอด ภายใตค้่านิยมในการด าเนินธุรกิจที่ว่า “ถกูตอ้ง 
ปลอดภยั บริการฉับไว ใส่ใจลกูคา้ รกัษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึงความส าคญัและมีความมุ่งมั่ นในการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ  ดว้ยเหตนุีค้ณะกรรมการบรษิัท จึงไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชนัเพื่อประกาศ
เจตนารมณข์องบริษัทในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และมุ่งหมายใหทุ้กคนในองคก์ร รวมไปถึงผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
บริษัทไดม้ีความเขา้ใจเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชันภายใตน้โยบายเดียวกัน  โดยบริษัทไดร้บัการรบัรองจาก
โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) ครัง้แรก เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันนี ้ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย 
บรษิัทรว่มหรือบรษิัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ รวมไปถึงบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครดั  โดยคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันเป็นประจ า
ทกุปี ทัง้นี ้ไดท้  าประกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัพนกังานทกุท่านไดร้บัทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นทจุรติ 
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คอรร์ัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอรร์ปัชัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดผ่้านการรบัรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยเพื่อ
ต่อตา้นการทจุรติ (CAC) และไดร้บัใบรบัรองแลว้ 

 
การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชนส่์วนตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยด์งันี ้

1.    ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน  
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และก าหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

2.    บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลักทรัพย์ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบการซือ้ขายหุน้ของผูบ้รหิารทกุราย  

3.     บริษัทฯ จะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคัญนัน้ต่อบุคคลอื่น 
ทัง้นี ้หากพบว่ามีการใชข้อ้มลูภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าใหบ้รษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้ไดร้บัความเส่ือมเสีย
และเสียหาย โดยผูก้ระท าการเป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษ
ตามความเหมาะสม และหากผูก้ระท าผิดเป็นผูบ้ริหารระดบัรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษ
ส าหรบัผูก้ระท าผิดนัน้ ๆ 
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      ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
 บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการใหค้วามส าคญัต่อความรบัผิดชอบทางสงัคมทัง้ภายในและภายนอก โดยก าหนด
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเรื่องการดูแลและพัฒนาบุคลากร การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ค านึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการใหบ้ริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้
ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
 บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจดา้นวศิวกรรมความปลอดภยั โดยการใหบ้รกิารทดสอบตรวจสอบและ
รบัรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดตาม
กฎหมาย ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับระบบความปลอดภยัสาธารณะทัง้ในและต่างประเทศ จึงเป็นหนา้ที่ของบริษัทฯ ที่
ตอ้งปฏิบตัิงานตามขอ้ก าหนดหรือขอ้บังคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครดั ดงัก าหนดไวใ้นค่านิยมของบรษิัทฯที่ว่า “ถูกตอ้ง ปลอดภัย 
บรกิารฉบัไว ใส่ใจลกูคา้ รกัษาคณุภาพ” 
 ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีนโยบายใหผู้บ้รหิาร และพนกังานไดม้ีส่วนรว่มในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทกุปี และไดม้ีการระบไุวเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบายของบรษิัทฯ ดงันี ้
 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  และการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชนั 
 บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการปฏิบตัิต่อลกูคา้ คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย และเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชนอ์ื่นที่
ไดม้าจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกตอ้งตามพืน้ฐานของการด าเนินธุรกิจที่ดีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการด าเนินการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ จึงไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิัทฯ  ซึ่งได้
ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ แลว้ ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคญัในเรื่องนี ้ดงัต่อไปนี ้

• บริษัทฯ ยึดถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหนา้ที่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่ตอ้งรู ้
ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้กฎหมายที่จะประกาศใชใ้นอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานและการท างานของตน ดงันัน้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจใน
กฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใชบ้ังคับแลว้และที่จะมีผลใชบ้ังคับใน
อนาคต โดยกรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษัทฯและระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั อีกทัง้หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

• กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ หรือขอ้มลูจ าเพาะของคู่แขง่โดย
วิธีการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมดิขอ้ตกลงที่จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของ
คู่แข่ง  ไม่วา่จะไดจ้ากลกูคา้หรือบคุคลอื่น 

• บรษิัทฯ มีการตดัสินใจและวิธีการด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใสที่สามารถเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหก้บัผูม้ีส่วนได้
เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของ  
บรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัมิใหค้วามลบัทางการคา้รั่วไหลไปยงัคู่แข่งทางการคา้ รวมทัง้เคารพสิทธิของ

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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ผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ  าเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ  
ฐานะการเงิน พรอ้มข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

• กรณีที่กรรมการ ผูบ้รหิารหรือพนกังานได ้มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบับรษิัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการเสมือน
กบับรษิัทฯ ไดก้ระท ากบับคุคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนกังานผูน้ัน้จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและผูใ้กลช้ิดไม่พึงรบัเงิน ผลประโยชน ์หรือส่ิงของจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ หากการรบันัน้อาจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าผูร้บัมีใจเอนเอียงหรือมีความสมัพันธท์างธุรกิจเป็นพิเศษกับผูใ้ห ้
ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ /ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใชอ้  านาจหนา้ที่
ของตนในการแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนแก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 

• กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งช่วยหรือพยายามเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือปกป้องเคร่ืองหมาย
การคา้ที่เป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ้ื่น หรือคู่แข่งทางการคา้ 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อก าหนดการจ้างงาน   
หมายรวมถึง การสรรหาบคุลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจ์ากการจา้งงาน การปรบัเล่ือน
ต าแหน่ง  การโอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคับ การสิน้สดุ
สภาพการจา้งงาน  การปลดและรบัพนกังานกลบัเขา้มาท างานใหม่ ตลอดจนการเขา้มีส่วนร่วมในสงัคมและ
กิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ 

 
(2) การเคารพสทิธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ค วามส าคัญกับพนักงาน 
ทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกัน ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพของพนักงาน ขึน้อยู่กับ
ผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สนบัสนุนการมีส่วนรว่มของพนกังาน โดยมีช่องทางใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นผ่าน
กล่องแสดงความคิดเห็นในองคก์ร มีการจดัสรรสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการเป็นกิจกรรมหลกัทกุปี เพื่อเสริมสรา้งคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของพนกังาน 

 
การจ้างงาน 
วนัและเวลาท างานของพนกังานบรษิัทฯ สามารถแบ่งไดห้ลกั ๆ เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
1. งานในส านกังาน วนัท างานวนัจนัทร ์ถึง วนัเสาร ์เวลา  08:00 น. – 17:00 น.  
2. งานปฏิบตัิภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วนัและเวลาท างานขึน้กบัการตกลงกบัลกูคา้ 

ภายใตก้รอบกฎหมายตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้เนื่องจากการใหบ้ริการของบรษิัทฯเป็นการใหบ้ริการทดสอบตรวจสอบในสถานท่ีที่ลกูคา้ก าหนด การปฏิบตัิงาน

จะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกคา้ยังท างานและขณะหยุดท างาน (Shutdown) ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะ
ก าหนดวันและเวลาท างานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯได้จัดสรร
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมใหก้บัพนกังาน 
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ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความประพฤติ ผ่านระบบการคดัเลือกทัง้ในรูปแบบขอ้สอบขอ้เขียน การค านวณ การทดสอบทางดา้นภาษา 
การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร ์และการสัมภาษณ์ โดยผูท้ี่ ผ่านคัดเลือกจะตอ้งเป็นพนักงานทดลองงานมี
ระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกิน 119 วนั เพื่อบ่งชีว้่าพนกังานผูน้ัน้มีผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบรษิัทฯก าหนดไวห้รือไม่ 
หรือมีความรู ้ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสมและสามารถหรือพฒันาใหป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งงานนัน้ ๆ
ต่อไปไดห้รือไม่ 

 
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทฯ มีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทาง

ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยก าหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีการ
ทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน 
ผลตอบแทนในการท างาน ค่าต าแหน่ง ค่าโทรศพัท ์ค่าล่วงเวลา ค่าใบรบัรอง เป็นตน้ รวมทัง้ยงัจดัสรรสวสัดิการดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ 

• กองทนุเงินส ารองเลีย้งชีพ 

• ประกนัชีวิต/สขุภาพ/อบุตัิเหตุ 

• ประกนัสงัคม  

• กองทนุสวสัดิการเงินกูย้ืมเพื่อพนกังาน 

• เงินช่วยเหลือพนกังานกรณีสมรส/คลอดบตุร/บคุคลใกลช้ิดเสียชีวิต 

• ชดุเครื่องแบบพนกังาน  

• เบีย้ขยนั 

• การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี 

• การตรวจสขุภาพก่อนเริ่มงาน  

• อปุกรณป์้องกนัอนัตรายจากการท างาน 

• สวสัดิการของเยี่ยมพนกังานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบตุร 
 
โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม ซึ่งประกอบดว้ยฝ่ายนายจา้งและลกูจา้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสวสัดิการของพนกังานโดยเฉพาะ 

 
การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นส่ิงส าคัญของการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย

และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่น าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้ในการพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเขา้
จนกระทั่งเกษียณอายงุาน ดงันี ้

• จดัใหม้ีการปฐมนิเทศพนกังานในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับบริษัทฯ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบขอ้บังคับในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การต่อตา้น
ทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมองคก์ร เป็นตน้ 
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• จดัใหม้ีการฝึกอบรมทางดา้นเทคนิค เช่น การทดสอบดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง (Ultrasonic Test) การ
ทดสอบดว้ยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การทดสอบดว้ยสารแทรกซึม (Penetrant 
Test) การตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual Test) การทดสอบดว้ยกระแสไหลวน (Eddy Current Test) 
การท างานในสถานที่อบัอากาศ การป้องกันอนัตรายจากรงัสี ฯลฯ เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู ้
ทางดา้นเทคนิคเฉพาะทาง สามารถน าไปใชป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

• การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานทางดา้นการบริหาร เช่น Lean Practitioner Training for Service 
Operation การบรหิารโครงการ (Project Management) หลกัสตูรผูบ้รหิารยคุใหม่ เป็นตน้ 

• จดัใหม้ีการฝึกอบรมในเรื่องทั่วไปเพื่อประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั เช่น การฝึกดับเพลิงขั้นตน้  และ
เทคนิคการขบัขี่รถยนตอ์ย่างปลอดภยั เป็นตน้ 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2563 ได้มีจัดท า 
Development Plan และ Succession Plan เพื่ อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ในปี 2564 

• มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมล่วงหนา้เป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรบัอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ต่าง ๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน
ฝึกอบรมภายนอกรวม 119 หลักสูตร  ภายใน  86  หลักสูตร  ภายนอก  33  หลักสูตร ครอบคลุม
พนกังานทกุส่วนงาน 

• มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ท าใหม้ั่นใจว่าพนักงานไดร้บัการ
พฒันาในเรื่องที่เขา้รบัการอบรม และมีระบบการออกใบรบัรอง และก าหนดระยะเวลาการทบทวน
การฝึกอบรมเพื่อต่อใบรบัรองอย่างเหมาะสม 

 
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัต่อความปลอดภยัในชีวิต สขุภาพอนามยัของพนกังาน ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

จึงก าหนดใหม้ีการใชร้ะบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานสากล มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั 
 
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครดั โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและเจา้หน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เป็นผู้ด  าเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน 
รวมถึงการส่งเสริมใหพ้นักงานเห็นความส าคัญในเรื่องของการสรา้งความปลอดภัย  การด าเนินงานตามนโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างานในปี 2563 ไดแ้ก่ 

• การจัดท าแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเส่ียง ในการเกิดอนัตรายจากการปฏิบัติงาน หรือ
การเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ในบริษัทฯ การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั รวมถึงการตรวจเช็คอปุกรณเ์ครื่องใชต้่าง ๆ  
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• เผยแพร่ความรูก้ฎหมายเละขอ้บังคับต่าง ๆ ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายดา้นคมนาคม ขอ้บังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
รวมถึงการแจง้ขอ้มูลกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์และ 
ป้ายประกาศบริษัทฯ เพื่อใหพ้นักงานสามารถสืบคน้ได ้เป็นประโยชนต์่อพนักงานในการส่งเสริม
สรา้งความปลอดภยัแก่ตนเอง  

• นอกจากการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้ในระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัแก่
พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่ อป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุในด้านต่าง  ๆ  
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพรผ่่านป้ายประชาสมัพนัธแ์ละการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภ์ายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดปลอดภัยในการท างานแลว้ ยังช่วยให้เกิดความ
ปลอดภยัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัดว้ย เช่น เรื่องการขบัขี่อย่างปลอดภยั การใชอุ้ปกรณใ์นการ
ท างานท่ีถกูตอ้ง เป็นตน้ 

• จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยใหม้ีการประชุมเพื่อวางนโยบายดา้นความ
ปลอดภยั และติดตามผลเป็นประจ าทกุเดือน 

 
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทยีมกันของพนักงาน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ซึ่งทรพัยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาผลผลิตและสรา้งมูลค่าอย่างยั่งยืนใหก้ับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและ
เคารพสิทธิมนษุยชนเสมอมา โดยปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชือ้ชาติ 
เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรบัความแตกต่างทาง
ความคิด สงัคม ส่ิงแวดลอ้มกฎหมายและวฒันธรรม 
 

(3) ความรับผิดชอบต่อการใหบ้ริการ 
 บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ท าลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลัก
มาตรฐานสากลและข้อก าหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้  
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการส ารวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุง  
อย่างต่อเนื่อง 
 

(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถท าได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัดพลังงานโดยการตั้งเวลาปิด
เครื่องปรบัอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อประหยดัค่าไฟฟ้าและดูแลส่ิงแวดลอ้ม จดัใหม้ีพืน้ท่ีจดัเก็บส าหรบัแยกขยะเป็นพิษเพื่อ
เขา้สู่กระบวนการท าลายอย่างถูกวิธี และไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2 (Green Industry) เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า รวมถึงไดจ้ัดอบรมให้ความรูด้้าน
ส่ิงแวดลอ้มตามขอ้ก าหนด ISO 14000:2015 ใหก้บัพนกังาน เป็นตน้  
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(5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม  
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชมุชนรอบขา้ง รวมถึงการเขา้ไป

มีส่วนร่วมในความรบัผิดชอบทางสังคม โดยใหก้ารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอ  
โดยในการด าเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะท างานที่มาจาก  
หลาย ๆ ส่วนงาน 

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดส้นบัสนนุและรว่มกิจกรรมทางสงัคมดงัต่อไปนี ้

• จัดตัง้กองทุนการศึกษาโครงการ “กองทุนควอลลีเทค ตน้แบบเพื่อการศึกษา” เพื่อมอบทุนการศึกษา
แบบต่อเนื่องใหก้บัเยาวชนระดบัประถมศกึษา ในจงัหวดัระยอง 

• เปิดฝึกอบรมใหน้กัศกึษาของวิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ จงัหวดัชลบรุี ณ สถานประกอบการ ในหลกัสตูรดา้น
การทดสอบโดยไม่ท าลาย เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นการเรียน และน าไปใชต้่อยอดในการท างานฝึกงาน 

• จดัสรรบุคลากรผูม้ีประสบการณท์างดา้นเทคนิคไปเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์
โดยตรงใหก้บัคณะอาจารยข์องวิทยาลยัเทคนิคที่ไดร้ว่มลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบับรษิัทฯ เพื่อรว่มพฒันา
องคค์วามรูด้า้นการทดสอบโดยไม่ท าลาย 

• เปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา และอาจารย ์ไดม้ีโอกาสมาฝึกงาน พรอ้มฝึกปฏิบตัิงานจรงิ เพื่อพฒันา
ความรู ้ความสามารถ และน าไปใชป้ระโยชนต์่อวิชาชีพ 

• การก าจัดสารเคมีกับบริษัทที่ไดร้บัการรบัรอง เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการด าเนินการมีคุณภาพ และ 
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

• บรษิัทฯ รณรงคใ์หพ้นกังานรว่มกนัดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

• สนบัสนนุทนุการศกึษาบตุรของพนกังาน 

• สนบัสนนุกิจกรรมวนัเด็กใหก้บัชมุชน  

• บริจาคส่ิงของ เครื่องใชจ้ าเป็นใหก้ับคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ์ระยอง เพื่อช่วยเหลือผูต้ิดเชือ้เอชไอวี
และผูป่้วยเอดส ์

• มอบคอมพิวเตอรใ์หก้บัชมุชนบา้นพลง จงัหวดัระยอง เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการท างานเพื่อชมุชน 

• มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนา้ที่ของทีมแพทยแ์ละพยาบาล 

 
 (6) การพัฒนาทีไ่ม่หยุดน่ิงเพือ่ความย่ังยืน  

 การยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาลและการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม นบัเป็นหวัใจหลกัประการหน่ึงของค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการท าสาธารณประโยชน์เป็นครัง้คราว หากแต่เป็นส่ิงที่ต้องท าอย่างต่อเนื่ อง
สม ่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อใหม้ั่นใจว่าผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯไดร้บัประโยชน์
รว่มกนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหล้กูคา้และกลุ่มพนัธมิตรของบรษิัทฯ กา้วหนา้เติบโตไปพรอ้มกบับริษัทฯ และเพื่อ
เสริมสรา้งชุมชนและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน  บริษัทฯจะยังคงใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ทั่วทัง้องคก์ร 
เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานดา้นนวัตกรรมขององคก์ร กระตุน้และสรา้งโอกาสให้พนักงานน าเสนอ
ความคิดสรา้งสรรคท์ี่จะส่งผลทัง้ในเชิงมลูค่าและคุณค่าทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  โดยบรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ี
การอบรมใหค้วามรูใ้นทกุ ๆ ดา้นอย่างต่อเนื่อง 
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1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบ

ควบคมุภายในโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม ภายหลงัจากการประเมินแลว้คณะกรรมการมีความเห็นว่า บรษิัทมี
ระบบควบคุมภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  
อย่างเพียงพอแลว้ และมีระบบควบคุมภายในในดา้นต่าง ๆ ทัง้ 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกัน
ทรพัยสิ์นอนัเกิดจากการท่ีผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระ
ในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ท  าใหก้รรมการ 
ผูส้อบบญัชี และผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร  
 

ทั้งนี ้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ไดท้ าการสอบทานระบบการ
ควบคมุภายในส าหรบัปี 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สงัเกตที่มีสาระส าคญั 

 
2. นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส  

เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตาม
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่ เก่ียวข้อง และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท   
โดยผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ และ ใหข้อ้สงัเกตตลอดจนและขอ้แนะน าเพื่อการ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและด าเนินการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบภายใน
แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลงัจากไดร้บัค าแนะน า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. การควบคุมภายใน 
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รายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในปี 2563 มีดงันี ้
(1) รายการระหว่างกนัของ บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

 

บุคคล/นิติบคุคล
ทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิัท คิวแอลที 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

เป็นบรษิัทย่อยโดย
บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 
99.99 และมีกรรมการ
และผูบ้รหิารถือหุน้
รว่มกนั 
 
 

รายการรบั 
ค่าจา้งงาน, คา่เชา่อาคารและ
เฟอรน์ิเจอร,์ ค่าจา้งบรหิารจดัการ, 
เครื่องแบบพนกังาน 
 
ปี 2563: 0.39 ลา้นบาท 
ปี 2562: 0.33 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
รายการจ่าย 
ค่าจา้งงาน , Consumable 

ปี 2563: 1.56 ลา้นบาท 
ปี 2562: 4.61 ลา้นบาท 

ค่าเช่าอาคารและเฟอรน์ิเจอร์
เป็นค่าเชา่ที่มีราคาเทียบเทา่
กบัราคาตลาด 
 
 
ค่าจา้งบรหิารจดัการเป็น
ค่าจา้งด าเนินงานปกติและ
เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 

 
 
 
การซือ้ Consumable เป็น
ราคาที่เทียบเทา่กบัราคา
ตลาดทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหว่างบรษิัทฯ 
กบับรษิัทย่อยที่ถือหุน้ 
โดยบรษิัทฯ รอ้ยละ 
99.99 และรายการ
ดงักล่าวเป็นไปตาม
แนวทางการคา้ปกติ และ
เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

12.  รายการระหว่างกนั 
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บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง 

ความสัมพนัธ ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Qualitech 
Myanmar 
Company 
Limited 

เป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัท
ถือหุน้รอ้ยละ 80.00 และมี
กรรมการและผูบ้รหิาร
รว่มกนั 
 

รายการรบั 
ค่าจา้งงาน, คา่จา้งบรหิารจดัการ, 
ค่าเช่าเครื่องมือ 
ปี 2563 : 0.74 ลา้นบาท 
ปี 2562 : 2.71 ลา้นบาท 
 
 
 

ค่าจา้งงานเป็นรายการจา้ง
งานโดยมลูค่าการจา้งงาน
เป็นราคาที่เทียบเท่าการจา้ง
ของบรษิัทอื่น ๆ 
 
ค่าจา้งบรหิารจดัการเป็น
ค่าจา้งด าเนินงานปกติและ
เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหว่างบรษิัทฯ กบั
บรษิัทย่อยที่ถือหุน้โดย
บรษิัทฯรอ้ยละ 80.00 และ
รายการดงักล่าวเป็นไปตาม
แนวทางการคา้ปกติ และ
เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 

บรษิัท ดเูวลล์
อินเตอรเ์ทรด 
จ ากดั 

เป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัท
ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และมี
กรรมการและผูบ้รหิาร
รว่มกนั 
 

รายการรบั 
ค่าเช่า, คา่จา้งบรหิารจดัการ,  
ค่าจา้งงาน, คา่วสัด ุ
ปี 2563 : 0.88 ลา้นบาท 
ปี 2562 : 0.20 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเช่าอาคารและเฟอรน์ิเจอร์
เป็นค่าเชา่ที่มีราคาเทียบเทา่
กบัราคาตลาด ระยะเวลาใน
การเช่า 2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2563 
 
 
 
 
ค่าเช่าสถานท่ีเปล่ียนถ่ายสาร
รงัสีเป็นค่าเชา่ที่มีราคา
เทียบเทา่กบัราคาตลาด 
ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 
2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นไปตาม
แนวทางการคา้ปกติ และ
เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง 

ความสัมพนัธ ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  รายการจ่าย 
ค่าสารรงัสี, Consumable,  
ค่าสอบเทียบ 
ปี 2563: 5.90 ลา้นบาท 
ปี 2562: 4.01 ลา้นบาท 
 
 
 
 
เงินกูย้ืม 
ปี 2563: 3.00 ลา้นบาท** 
ปี 2562: 0.00 ลา้นบาท 
 
ดกอเบีย้เงินกูย้ืม 
ปี 2563: 0.90 ลา้นบาท** 
ปี 2562: 0.00 ลา้นบาท 
 
**  หมายเหต ุ: เมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 
2563 บจก.ดเูวลล ์อินเตอรเ์ทรด 
จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้
ใหก้บับรษิัทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

การซือ้สารรงัสี (Source 
IRIDIUM 192) เป็นรายการท่ี
ตอ้งซือ้จากตวัแทนจ าหน่ายที่
มีใบอนญุาตเทา่นัน้  
 
การซือ้ Consumable เป็น
ราคาที่เทียบเทา่กบัราคา
ตลาด 
 
เงินกูย้ืมเพื่อเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนในกจิการโดยคดิ
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50 
ต่อปี อตัราดอกเบีย้ที่คิด
ระหว่างกนัเป็นอตัราดอกเบีย้
เงินใหป้ระเภทเงินกูแ้บบมี
ระยะเวลา (MLR)+0.125% 
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
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1.  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการน าเสนอเรื่องให้กับ  

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อท าการพิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกิจการ และ
เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนรวมถึงผูท้ี่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธ์ิเขา้มา
มีส่วนรว่มในการอนมุตัิรายการดงักล่าวได ้
 
 ส าหรบัรายการระหว่างกนัท่ีเป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซือ้สินคา้ การจ าหน่ายสินคา้ เป็นตน้ บรษิัทฯ มีนโยบาย
ที่จะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับ
ราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจ าเป็นที่
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินคา้เป็นตน้ ทั้งนีเ้พื่อประโยชนส์ูงสุดของ  
บรษิัทฯ เป็นส าคญั 
 
2.  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป  
โดยอา้งอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย  หากมีรายการใด
ที่เกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิัท
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน า ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี ้  กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้น 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563, 2562 และ 2561 ตรวจสอบโดย นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ซึ่งได้แสดงควำมเห็นว่ำ 
งบกำรเงินของบรษิัทฯ แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รบัรองทั่วไป  

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ(ตอ่) 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มูลประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 77 

 

 
บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 
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บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 
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ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ บรษิัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย  

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ปี 2563 งบกำรเงินรวมของ บรษิัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทฯ) มีรำยไดร้วม 424.55 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 
49.02 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 10.35 เนื่องจำกในปีนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค
ไวรสัโคโรนำ สำยพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลใหก้ำรใหบ้รกิำรตรวจสอบและรบัรองของบรษิัทแก่ลกูคำ้เกิดภำวะชะงกั
งนั ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยนั้น ก็ไดร้บัผลกระทบจำกงำนโครงกำรก่อสรำ้งของลูกคำ้ที่ล่ำชำ้ออกไปอั น 
เนื่องมำจำกประสบปัญหำกำรน ำเขำ้วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศที่ส่งผลต่อกำรผลิตและกำรจัดส่งในตลำดโลก ส่วนทำงดำ้น
ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรนัน้ โดยรวมลดลงจำกปี 2562 เนื่องจำกบรษิัทฯ ได้
ด  ำเนินงำนตำมโครงกำรลดตน้ทนุ เช่น กำรบรหิำรจดักำรประสิทธิภำพ (Lean Concept) ส ำหรบัองคก์รและกำรใหบ้รกิำร เพื่อ
ลดตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำร และลดค่ำใชจ้่ำยควบคู่กบักำรวำงแผนดำ้นก ำลงัคนใหเ้หมำะสมกบังำนท่ีมีอยู่ ส่งผลให้ก ำไรในส่วน
ที่เป็นของบรษิัทใหญ่มีจ ำนวน 31.83 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 19.11 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 37.51 เมื่อเทียบกบัปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นทนุการให้บรกิาร ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใช้จา่ยในการบริหาร 

 ปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรจ ำนวน 315.40 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 32.27 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 9.28 
สดัส่วนตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำรปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 74.82 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ท ำใหบ้รษิัทฯ มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ย
ละ  25.18 ลดลงจำก ปี  2562 ที่ มี อั ต รำก ำ ไรขั้ น ต้น ร้อ ยละ  26.06 มี ต้น ทุ น ในกำรจัด จ ำหน่ ำยจ ำน วน  11.26  
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 5.07 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 81.85 และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 65.74 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้
จ ำนวน 1.28 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.98 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยตน้ทุนกำรให้บริกำร ตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ ไดด้  ำเนินงำนตำมโครงกำรลดตน้ทุน เช่น กำรบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพ 
(Lean Concept) ส ำหรบัองคก์รและกำรใหบ้ริกำร เพื่อลดตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร และลดค่ำใชจ้่ำยควบคู่กบักำรวำงแผนดำ้น
ก ำลงัคนใหเ้หมำะสมกบังำนท่ีมีอยู่ 
 

14. ค าอธิบายของฝ่ายจัดการและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ก าไรสุทธิ    

 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่  จ ำนวน 31.83 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 19.11 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 37.51 เมื่อเทียบกับปี 2562 กำรลดลงของก ำไรสุทธิเนื่องมำจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ทกุส่วนงำนลดลง 
 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.18 ลดลงจำกปีก่อนที่มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.06 มีอัตรำก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนรอ้ยละ 7.63 อัตรำก ำไรสุทธิรอ้ยละ 7.55 และอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 7.04 ซึ่งพบว่ำลดลง 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

ฐานะทางการเงนิ 
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สินทรัพย ์

 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 516.70 ล้ำนบำท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน 
จ ำนวน 310.92 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ ำนวน 205.77 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวมลดลงจ ำนวน 25.75  
ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีสินทรพัยร์วม 542.45 ลำ้นบำท สินทรพัยปี์ 2563 
ลดลงจำกปี 2562 เนื่องมำจำกบรษิัทฯ มีรำยไดล้ดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนจึงท ำใหบ้ญัชีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ ลกูหนีก้ำรคำ้
และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น และรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 

 
ลูกหนีก้ารค้า-ลกูหนีห้มุนเวียนอืน่ และสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี ้กำรค้ำจ ำนวน 99.03 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 6.80 ล้ำนบำท และ 
มีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำจ ำนวน 66.29 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 27.12 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกบริษัทฯ มีรำยได้
ลดลงจำกปี  2562 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้เทอมกำรจ่ ำยช ำระแก่ลูกค้ำขั้นต ่ ำ  30 วันนับจำกวันที่ บริษัทฯ ไป 
วำงบิล ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำรพิจำรณำเทอมกำรจ่ำยช ำระจำกประวตัิลูกคำ้ ยอดกำรสั่งซือ้ และประวตัิกำรช ำระเงินในอดีต   
ส ำหรบันโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ และสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ ในปี 
2562 บริษัทฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน มำปรบัใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้น
เครดิตฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ตอ้งตัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ำรคำ้และสินทรพัยท์ี่เกิดจำก
สญัญำเพิ่มขึน้จำกปี 2562 อีก 6.38 ลำ้นบำท 

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 

 

สินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา (หน่วย : ล้านบาท) 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ และสินทรัพยส์ทิธกิารใช ้

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2563 มีจ ำนวน 177.24 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 12.29 ลำ้นบำท 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ในปี 2563 มีจ ำนวน 14.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 14.92 ล้ำนบำท โดยบัญชี  
ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ และสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรเช่ำซือ้ยำนพำหนะเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน
เพิ่มขึน้ 
 
หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 69.55 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 
16.41 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 19.09 มีหนีสิ้นหมนุเวียนลดลงจ ำนวน 20.55 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 36.20 เนื่องจำก 
บรษิัทฯ มีเจำ้หนีก้ำรคำ้ จำกกำรสั่งซือ้วสัดสิุน้เปลืองต่ำง ๆ  รวมทัง้มีค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัพนกังำนลดลง และมีหนีสิ้นไม่หมนุเวียน
เพิ่มขึน้จ ำนวน 4.14 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.19 เนื่องจำกบรษิัทฯ มีหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะเพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 447.33 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนั
สิน้งวดปี 2562 จ ำนวน 9.13 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 2.00 เนื่องมำจำกมีกำรปรบัก ำไรสะสมลดลงจำกนโยบำยกำรบญัชี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมีกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 

กระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 77.51 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร

เปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด ำเนินงำนจ ำนวน 84.82 ลำ้นบำท สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นจำกกำรด ำเนินงำนเปล่ียนแปลง

จำก ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นลดลงจ ำนวน 6.68 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือลดลง 2.27 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้และ

เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลง 19.82 ลำ้นบำท และมีเงินสดรบัคืนภำษีเงินไดจ้ ำนวน 9.47 ลำ้นบำท 
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กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจ ำนวน 52.02 ลำ้นบำท โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรซือ้เครื่องมือ อปุกรณ ์และ

ยำนพำหนะเพื่อใช้ในกำรใหบ้ริกำรจ ำนวน 26.46 ลำ้นบำท มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเงินสดรบัคืน/จ่ำยซือ้ตรำสำรทุนของ

กิจกำรอื่นจ ำนวน 21.51 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยเงินเพื่อซือ้บรษิัทย่อยเพิ่มขึน้จ ำนวน 3.88 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 40.03 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 34.47  

ลำ้นบำท และจ่ำยหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำจ ำนวน 2.66 ลำ้นบำท  

บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 27.27 ลำ้นบำท ลดลง

จ ำนวน 22.83 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 
 สภาพคล่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2563 เท่ำกับ 8.59 เท่ำ เพิ่มขึน้ 2.65 เท่ำ จำกปี 2562 เนื่องจำกบริษัทฯ มี
สินทรพัยห์มนุเวียนและหนีสิ้นหมนุเวียนลดลง 
 บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2563 เท่ำกับ 86 วัน เพิ่มขึน้ 7 วัน จำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทฯ 
ไดร้บัช ำระหนีจ้ำกลูกค้ำบำงรำยช้ำกว่ำก ำหนด จึงท ำให้ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉล่ียเพิ่มขึน้ ส่วนระยะเวลำช ำระหนี ้เฉล่ียใน 
ปี 2563 เท่ำกบั 51 วนั เพิ่มขึน้ 7 วนั จำกปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มูลประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 84 

 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
     

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ควอลลเีทค จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบรษิทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย  ซึ่งได้
จดัท ำตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปของประเทศไทย โดยไดพ้ิจำรณำนโยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำม
สมเหตุสมผล และระมดัระวงัรอบคอบ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน เพื่อให้
เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุทั่วไป 

 
 ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร  
ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ใหเ้ขำ้มำท ำหนำ้ที่สอบทำนงบกำรเงิน ดูแลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบ
กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำวไดป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งไดแ้สดงไวแ้ลว้ในรำยงำนประจ ำปีแลว้ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงินว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยรวมมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถให้ควำมเชื่อมั่ นได้ว่ำงบกำรเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน)  และ 
บริษัทย่อย ส ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2563 นั้น แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด  
โดยถูกตอ้งตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งผูส้อบบัญชีของบริษัท ไดต้รวจสอบและแสดงควำมเห็น ไวใ้นรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีตำมที่ไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีนีแ้ลว้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(นำยสรรพชัญ ์ รตัคำม)                                   
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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หนา้ 85 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากนี ้บรษิัทฯ ขอรบัรอง 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน 
รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกต้องแลว้
บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื่อของ นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ก ากับไว ้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้         

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายสรรพชัญ ์รตัคาม                                กรรมการ                                      ......................................... 
 
2. นายธวชัชยั ลิปิธร                                     กรรมการ                                      .......................................... 
                                                              ประทบัตราบรษิัท 

 
 

                                                                 ผูร้บัมอบอ านาจ 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ                         กรรมการผูจ้ดัการ                                ..........................................                                                             
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ      

1. นายสรรพชัญ ์รตัคาม 
ประธานกรรมการ/กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหาร
(11/02/2534) 
 
 

64 22,392,560 22.72% บิดาของนายคมจักร 
รตัคาม 

- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

-  ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

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

2563 - ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 

 
 

2560- ปัจจบุนั 
 

2554 – 2563 
 
 

2561- 2562 
 
 

2534-2561 
 

2554-2559 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ

บริษัท/ประธากรรมการ
บริหาร 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
 

ประธานกรรมการ
บริษัท/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการ/ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บจ.ดเูวลล ์อินเตอรเ์ทรด  
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล/ตวัแทน
จ าหน่ายเครื่องมือและอปุกรณด์า้นวิศวกรรม 
และการทดสอบโดยไม่ท าลาย 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบ
ทางวิศวกรรม 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

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

64 19,121,535  19.40% -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2545 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

บจ.เอ็นพี พรอพเพอรต์ี/้อสงัหาริมทรพัย ์
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

3. นายสมยศ  เจียมจิรงักร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
(5/04/2560) 
 
 

68 -  

 

-  -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (อุตสาหการ)  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้ริหาร)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 
2550 - 2560 

 
 
 
 

2548 – 2560 
 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการ    
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ    
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ที่ปรกึษา 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
บมจ.เจา้พระยามหานคร/อสงัหาริมทรพัย ์
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลติและแปรรูป
โครงสรา้งเหล็กขนาดใหญ ่
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

2546 - 2557 บจ. คาม่า รว่มทนุ/จ าหน่ายและติดตัง้ 
กระจก, อลมิูเนียม 

4. นายทินกร สีดาสมบรูณ ์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (30/03/2560) 
 
 

59 -  -  -  - บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- มินิ เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรบณัทิตการภาษีอากร  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

 
2545 – ปัจจบุนั 

 
2540 - 2561 

 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
ผูจ้ดัการ 

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



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

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

- ผ่านการอบรม  Advanced  Audit Committee 
Program (AACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

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

5. นายสมชาย จองศิริเลิศ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(10/04/2556) 
 
 
 

62 41,000 0.04% -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยั 
ดีทรอยด ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Advanced Audit Committee 
Program (AACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2562 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 

 
2541 – ปัจจบุนั 
2546 - ปัจจบุนั 
2536 - ปัจจบุนั 

 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 
กรรมการ/ผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
บมจ. อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย 
บมจ. อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย 
 
บจ.ถงัโลหะสงขลา/ผลติและจ าหน่ายถงั 
บจ. อีสทพ์ลาส 
บจ.เดอะ เพ็ท/ผลิตแผ่นโพลบีอรด์, พรีฟอรม์, 
ขวดน า้ดื่ม, แผ่นพลาสติกลกูฟกู 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

2540 - 2561 
 

2557 – 2560 
 

กรรมการและผูช้่วย
กรรมการผูอ้  านวยการ 

กรรมการ 

บมจ.อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย/ผลิตถงัโลหะ 
 
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รบัเหมา
ก่อสรา้ง 

6.นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ
(12/01/2558) 

50 292,200 0.30% -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2563- ปัจจบุนั 
2563 - ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั  

 
 

2558 - 2560 
2556 – 2557 

 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/

กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม 
บจ.ดเูวลล ์อินเตอรเ์ทรด  
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
บจ.สยามเลมเมอรซ์ี/ผลิตลอ้อลมิูเนียม
ส าหรบัรถยนต ์
 

7.นายธวชัชยั ลิปิธร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
(10/11/61) 

66 12,213,220 12.39% -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2563 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 

 
 
 

2552 - 2563 
 

 

กรรมการ 
กรรมการ/

กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ/กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
 

บจ.ดเูวลล ์อินเตอรเ์ทรด  
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
 
 
บจ.ดเูวลล ์อินเตอรเ์ทรด/การขายส่ง
เครื่องจกัรและอปุกรณเ์พ่ือใชใ้นงาน
อตุสาหกรรม 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

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

60 - - 

 

-  - บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- รฐัประศาสนศาตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร ์

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2562 - ปัจจบุนั 
 

2549 - ปัจจบุนั 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร 
เลขานกุารบริษัท 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บมจ.ธนลูกัษณ ์

9.นายคมจกัร รตัคาม 
(15/7/63) 

27 - - บตุรของนายสรรพชัญ ์
รตัคาม 

- MSc in Corporate Finance with Distinction, 
Cass Business School, City, University of 
London, UK  

- ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
การประกอบ (หลกัสตูรนานาชาติ) เกียรตินิยม
อนัดบั 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 

 

2563 – ปัจจบุนั 
 

2563 – 2563 
 

2562 – 2563 
 

2561 – 2562 
 

2558 - 2560 

กรรมการ/เลขานกุาร
บริษัท 

วาณิชธนากร 
(Investment Banker) 
Strategic Financial 

Planning Lead 
นกัวิเคราะหอ์าวโุสฝ่าย

วาณิชธนกิจ 
เจา้หนา้ที่ส่วนงาน
พฒันาธุรกิจ 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บล.ทิสโก ้จ ากดั 
 
บจ.จีเพย ์เน็ตเวิรค์(ที) กลุ่มธุรกิจการเงิน
แกร๊บ 
บล.เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร       

1. นายถาวร กิจเจริญ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ
การตลาด (05/10/2562) 

64 -  -  -  - อนปุริญญาสาขาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

2562 – ปัจจบุนั 
 

2543 – 2562 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ
การตลาด  

ผูจ้ดัการฝ่ายทดสอบ
โดยไม่ท าลาย 

 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

2. นายรกัชาติ อินทะผิว 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน (01/08/2552) 

47 - - -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (อุตสาหการ) 
     สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต    
     นครราชสีมา 

2544 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
โรงงาน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

3. นางสาววิมล แซ่ฟุ่ ง 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (01/01/2552) 

50 47,415 0.05% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี
บริหาร) มหาวิทยาลยับรูพา 

2537 – ปัจจบุนั  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

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

44 2,075 0.00% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

2548 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน  

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/
สายงาน (วันทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง) 

อายุ 
(ปี) 

 
จ านวนหุ้น

ทีถื่อ 

 
สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิาร
อบรม 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

5.นางนภสันนัท ์
เลาหเจริญสมบตั ิ
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
(01/12/2558) 

41 -  -  -  - วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เคมีเทคนิค)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (ปิโตรเคมี) วิทยาลยั
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 

2554 - 2557 

ผูจ้ดัการฝ่ายการขาย
และการตลาด 

 
ผูจ้ดัการประจ าภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

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

6.นายวิชาญ คณุทา 
ผูจ้ดัการฝ่ายทดสอบ 
โดยไม่ท าลาย (16/10/2563) 

42 -  -  -  - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

2563 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายทดสอบ
โดยไม่ท าลาย 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
1. นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน (วนัที่เริ่มตน้ 
03/01/2548) 
 

44 2,075 0.00% -  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

2548 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
และการเงิน 

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 
 

 
 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 

1. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM) 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
1. Mr. Sannpat Rattakham 
2. Mr. Domdej Sripinproach 
3. Mr. Hlaing Thurein Minn 

Director 
Director 
Director 

 
2. บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากัด 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
1. นายสรรพชัญ ์     รตัคาม 
2. นายโดมเดช        ศรีพิณเพราะ 
3. นายธวชัชยั          ลิปิธร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานแสดงขอ้มลูประจ าปี 2563  บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด  ารงต าแหน่ง ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรบัผิดชอบการบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิผล สอดคลอ้งกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี ้  คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด  ารงต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผูช้่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม 
จดัเตรียมวาระการประชมุ น าส่งเอกสารประกอบการประชมุและบนัทึกรายงานการประชมุ ตลอดจนงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
 
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาววิมล  แซ่ฟุ่ ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจบุนั) 
วุฒิการศึกษา 

- บรหิารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชีบรหิาร) มหาวิทยาลยับรูพา 

ประวัติการท างาน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
 
      -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563 
 
เรียน    ผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
โดยมีรายชื่อดงันี ้

1. นายสมยศ  เจียมจิรงักร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายทินกร สีดาสมบรูณ ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
3. นายสมชาย จองศิรเิลิศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม  4 ครัง้  
ซึ่งรวมการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบรหิาร และสรุปสาระส าคญัในการปฏิบัติ
หนา้ที่ในรอบปี 2563 ดงันี ้
 
1. รายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล  
อย่างเพียงพอ ทนัต่อเวลา การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานทาง  
การเงินไดแ้สดงรายการครบถว้น ถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อผูใ้ชง้บการเงิน 
 
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส าหรบั
รายงานประเด็นที่ตรวจพบ ไดใ้ห้ค  าแนะน าและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารไดจ้ัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ          
มีประสิทธิผล 
 
3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหนา้ของการบริหาร
ความเส่ียงในการด าเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  ของบรษิัทฯ  รวมทัง้
ความเพียงพอของระบบการควบคมุความเส่ียง  
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4. การก ากับดูแลกิจการทีด่ีและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ น าหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหก้ิจการมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการ
อย่างยั่งยืน รวมถึงมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  
 
5.การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการมีนโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ตามขอ้ก าหนดของโครงการแนวรว่มปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  
ซึ่งบรษิัทฯ มีการทบทวนนโยบายฯ และยึดปฏิบตัิตามอย่างต่อเนื่อง 
 
6. รายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เก่ียวโยงกัน            
หรือรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดด้  าเนินการตามกฎเกณฑเ์ป็นไปตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนยัส าคญั 
 
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผูส้อบบัญชีมีความอิสระ  
มีทกัษะความรูค้วามสามารถ มีประสบการณใ์นการตรวจสอบธุรกิจของบรษิัทฯ และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ใหบ้รษิัท 
สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี
ไม่เกินปีละ 1,260,000 บาท โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงันี ้
 
 นางสวุิมล   กฤตยาเกียรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  2982 และหรือ 
 นายจมุพฏ  ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7645 และหรือ  
 นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7764 และหรือ 
 นางสาวสภุาภรณ ์  มั่งจิตร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  8125 และหรือ 
 นายวิโรจน ์  สจัธรรมนกุลู ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5128 และหรือ 
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5599 
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อนึ่ง ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา  การเสนอความคิดเห็นและ
ค าแนะน าในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  
ตอ้งขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

 
 

   
 
 
 

นายสมยศ เจยีมจิรงักร 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ 


