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วิสัยทัศน์

บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ด้านการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและ
รับรองด้านวิศวกรรมเพือ่ ความปลอดภัยแบบครบวงจรในภูมภิ าคอาเซียน โดยมุง่ เน้นการนำ�นวัตกรรม
มาใช้ในการให้บริการ ควบคูก่ บั การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และจริยธรรมทางอาชีพ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ค่านิยม

ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ

พันธกิจ

1. ขยายการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย
		 ไปยังภูมิภาคอาเซียน
2. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการแบบใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
		 ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
3. พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การปลูกฝังจริยธรรม
		 ทางอาชีพ
4. ดำ�เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
		 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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v ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทุนจดทะเบียน
		
		
		
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
QLT
98,568,485 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 98,568,485 บาท ประเภทธุรกิจ		
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing)
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) 		
และการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test)
0107550000220
www.qualitechplc.com

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
		
		

เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำ�บลมาบตาพุด
อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028

ที่ตั้งสำ�นักสาขา (1)
		
		
		

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

ที่ตั้งสำ�นักสาขา (2)
		
		

เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ตำ�บลหนองขาม
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3 โทรสาร 0-3300-5164

หมายเหตุ : ทีต่ ง้ั สำ�นักสาขา อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไม่ได้เปิดให้บริการตัง้ แต่เดือนตุลาคม2564
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10 โทรสาร: 0-3869-2028
		
อีเมล : info@qualitechplc.com
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นายทะเบียนหุ้นสามัญ
			
			
			

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ทาวเวอร์ A ชัน้ 14
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
			
			
			
			
			

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
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ส�ำนักงานใหญ่
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
		

เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ต�ำบลมาบตาพุด
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028
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ส�ำนักงานสาขา 1
ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา (1)
			
			

เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2116-9294 โทรสาร 0-2722-1132
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ส�ำนักงานสาขา 2
ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา (2) เลขที่ 83/50 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองขาม
			
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
			
โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3 โทรสาร 0-3300-5164
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v ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

2564

2563

2562

รายได้จากการขายและให้บริการ

389.69

421.52

470.17

ต้นทุนขายและให้บริการต้นทุนในการ
จัดจำ�หน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริการ
กำ�ไรขั้นต้น

385.69

393.15

418.91

83.70

106.12

122.51

6.61

31.83

50.94

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

506.88
69.73

516.70
69.55

542.45
85.95

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

433.36

447.33

456.46

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

21.48

25.18

26.06

อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

1.70
1.50

7.55
7.04

10.83
11.39

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

1.29

6.01

9.91

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.16

0.16

0.19

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*

0.067

0.32

0.52

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.40

4.54

4.63

กำ�ไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลการด�ำเนินงานต่อหุ้น

* จำ�นวนหุ้นคำ�นวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

แบบ 56-1 One Report
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v ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
รายได ้จากการขายและให ้บริการ (ล ้านบาท)
470.17
421.52

2562

389.69

2563

2564

กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)
50.94

31.83

6.61

2562

2563

2564

อัตราสว่ นทางการเงิน
26.06%

25.18%
21.48%

10.83%
7.55%

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)
1.70%

2562

2563

แบบ 56-1 One Report

อัตรากาไรสุทธิ (%)

2564
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สารจากคณะกรรมการบริษัท

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ปี 2564 ถือว่าเป็นปีวิกฤติของบริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) ที่ต้องเผชิญกับความผันผวน
อย่างรุนแรงจากการแข่งขันราคาในงานบริการหลักทั้งงานทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง ซึ่งขณะนี้ยังคง
มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างอุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas) ปิโตรเคมี
(Petrochemical) ภายในประเทศ ที่ชะลอตัวมาก่อนหน้าระยะหนึ่ง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในรอบ 2 ทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดระยอง ซึง่ เป็นโซนพืน้ ทีท่ กี่ ลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ตงั้ อยู่
ท�ำให้งานบริการ ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ต้องหยุดการให้บริการลงและเว้นว่างนานครึ่งปี ท�ำให้รายได้หลัก
ของบริษัทฯ ลดลงมากและขาดทุนในหลายไตรมาส บริษัทฯ จึงต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
พร้อมกับท�ำการปรับปรุงโครงสร้างทีมงาน ได้แก่ ยกเลิกส�ำนักงานสาขาที่อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดยการลดจ�ำนวนพนักงานและโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปประจ�ำที่ส�ำนักงานศรีราชาและที่ส�ำนักงาน
ใหญ่จังหวัดระยอง และคาดว่าอาจจะหยุดการให้บริการงานล้างถังอุตสาหกรรม (Tank Cleaning)
ที่ด�ำเนินงานมาไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย
ส่วนการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยในประเทศเมียนมา (Qualitech Myanmar Co., Ltd, QLTM)
ก็เผชิญกับวิกฤติทรี่ นุ แรงกว่าในประเทศไทย เพราะนอกจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทีต่ อ่ เนือ่ ง ท�ำให้การปฎิบตั งิ านเป็นไปอย่างยากล�ำบากแล้ว ยังมีเหตุการณ์
รัฐประหาร ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่คาดไม่ถึงอย่างฉับพลัน ส่งผลต่อการลงทุนและ
แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำเนินธุรกิจโดยทัว่ ไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานจากนำ�้ มันและก๊าซหลาย
โครงการไม่สามารถด�ำเนินงานต่อได้ ต้องหยุดโครงการและบางบริษัทถอนตัวออกจากประเทศเมียนมา
ท�ำให้ QLTM ด�ำเนินงานอย่างยากล�ำบาก ต้องปรับลดบุคคลากรและควบคุมค่าใช้จา่ ยให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานทีล่ ดลง
ส�ำหรับการลงทุนไปสู่ธุรกิจประเภทอื่นนั้น ในปี 2564 บริษัท ควอลลีเทคฯ ได้จัดตั้งบริษัท
ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (QSE) เพื่อท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Power
Purchase Agreement (PPA) โดยการติดตั้ง Solar Roof Top ให้กับลูกค้า แต่ธุรกิจนี้ก็ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อ
น�ำเสนองานแก่ลูกค้ามีผลให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจไว้ก่อน
ส�ำหรับบริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด (Duwell Intertrade Co.,Ltd, DWI) ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อย ท�ำธุรกิจเป็นตัวแทนและน�ำเข้าเครือ่ งมือและวัสดุสนิ้ เปลืองทีใ่ ช้ในงานทดสอบและตรวจสอบนัน้
มีผลก�ำไรในปี 2564 ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในปี 2565 บริษัทฯ มีเป้าหมายและแผนงานมุ่งเน้นการให้บริการงานทดสอบโดยไม่ท�ำลาย
(Non-Destructive Testing, NDT) ที่ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างหน่วยผลิตและ
กลั่นส�ำเร็จรูป (Module) ผู้รับเหมาก่อสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจส่งออกไป
ต่างประเทศทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งอีกหลายปี โดยจะใช้กลยุทธ์การรักษาคุณภาพและผลงานให้ได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ได้
รับการรับรองทางวิชาชีพตามระบบสากลให้มคี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับงานและความต้องการ
ของลูกค้า ส่วนบริการงานตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย (Inspection and Certification) นั้น
คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาสูงยิ่งขึ้นต่อไปอีก บริษัทฯ มีแผนการปรับขนาดทีมงานให้เหมาะสมและ
เน้นการให้บริการแก่ลกู ค้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคุณภาพผลงานและบริการมากกว่าราคา ในขณะทีง่ านบริการ
ตรวจสอบในโรงงาน (Plant Inspection Service) ได้เริ่มปรับตัวกลับไปสู่ภาวะก่อนการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยลูกค้ามีความต้องการรับบริการงานเพิม่ มากขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ
จะเน้นการให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการงานบริการหลากหลายและครบวงจร
ส่วนแผนงานของบริษทั ย่อย (QLTM) ในประเทศเมียนมานัน้ บริษทั ฯ จะปรับขนาดการให้บริการ
ให้สอดคล้องกับตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas) พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหว
ของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ซึง่ คาดว่าเป็นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ สามารถพัฒนาและเติบโตได้เช่นทีเ่ คยเกิด
ขึ้นในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทรายใหญ่ของประเทศไทยที่ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีแผนลงทุน
ก่อสร้างทัง้ คลังเก็บและจ�ำหน่ายนำ�้ มันและก๊าซ ก่อสร้างระบบขนส่งทางท่อ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ มีมลู ค่า
การลงทุนหลายหมื่นล้านบาท
แบบ 56-1 One Report
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ในปี 2565 บริษัท ควอลลีเทคฯ มีแผนลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตทาง
ธุรกิจให้มั่นคงต่อไป และเน้นย�้ำงานบริการของทุก ๆ ส่วนงานและพนักงานทุกคนให้ตระหนักและปฏิบัติ
ตามค่านิยมขององค์กรที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” อย่างเคร่งครัด เพื่อความคุ้มค่าในการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด
ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้มอบความไว้วางใจและ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมให้บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันและเป็นผู้น�ำในงานการทดสอบและตรวจสอบของประเทศไทยต่อไป

(นายสมยศ เจียมจิรังกร)
ประธานกรรมการ

แบบ 56-1 One Report

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
ประธานกรรมการบริหาร
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v สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการ
ให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย
ภาวะอุตสาหกรรม
การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้ง
หรือใช้งานอุปกรณ์ หรือโครงสร้างต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเติบโต
ของการให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายมีแนวโน้มเป็นไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี เทคโนโลยีทสี่ �ำ คัญ
โดยเฉพาะสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามจำ�เป็นในการดำ�รงชีพได้ถกู พัฒนาให้กา้ วหน้าอย่างไม่หยุดยัง้
เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีขีดจำ�กัด อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำ�มาซึ่งความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรง ดังนั้น การควบคุม และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นมา
โดยตลอด ปัจจุบนั ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว การทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายมีความจำ�เป็นแพร่หลายในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน การก่อสร้าง การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น แม้กระทั่งสิ่ง
รอบตัวในชีวิตประจำ�วัน เช่น สะพาน อาคารสูง ลิฟต์โดยสาร เครื่องเล่นในสวนสนุก ก็ยังมีการทดสอบ
ความปลอดภัย โดยอาศัยการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย
อย่ า งไรก็ ต าม สำ � หรั บ ประเทศไทยการทดสอบโดยไม่ ทำ � ลายยั ง ถู ก จำ � กั ด อยู่ เ ฉพาะในบาง
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพ โดยทัว่ ไปการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายจัดเป็นค่าใช้จา่ ยส่วนเพิม่
ทีน่ อกเหนือจากต้นทุนในการผลิต ดังนัน้ ธุรกิจทีใ่ ช้บริการการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย จึงเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งการ
ความปลอดภัยสูง หรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างโลหะ เช่น อาคารสูง สะพาน การก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานต่าง ๆ เป็นต้น เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านีส้ ามารถ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายใน
ประเทศไทยยังคงมีการพึง่ พิงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาพลังงานเป็นสำ�คัญ ซึง่ ความเกีย่ วเนือ่ งของการ
ทดสอบโดยไม่ทำ�ลายกับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรุปได้ดังภาพ

แบบ 56-1 One Report
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การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection and Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

NDT / Inspection and Certification
ทดสอบการก่อสร้างและติดตัง้ แท่นขุดเจาะ
นา้ มัน และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน

การสารวจและผลิต

โรงบรรจุก๊าซ

ก๊าซ
ธรรมชาติ

นา้ มันดิบ

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคาร์บอน
อื่นๆ

โรงแยกก๊าซ

โรงกลั่นน้ามัน

โรงแยกคอนเดนเสท

ก๊าซ
NGV,LPG

นา้ มัน
สาเร็จรูป

อื่น ๆ รวมทัง้ วัตถุดิบ
สาหรับอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี

สถานี
บริการก๊าซ

อื่นๆ

โรงงานปิ โตรเคมีขั้นต้น
โรงงานปิ โตรเคมีขั้นกลาง
และขั้นปลาย

ร้านค้าก๊าซ
ผู้ใช้ก๊าซรายย่อย

ทดสอบรอยเชื่อม คุณภาพของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ท่อส่งนา้ มัน และ อื่น ๆ
ทดสอบการก่อสร้างและติดตัง้ โรงงาน
และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน
ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ ถัง
นา้ มัน รวมทัง้ สารเคมีอนั ตรายอื่น ๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรักษา
ทดสอบการก่อสร้างและตรวจสอบระหว่าง
การใช้งานสาหรับโรงงานปิ โตรเคมีขนั้ ต้น
รวมทัง้ ขัน้ กลางและปลายบางส่วน
ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV
และสถานที่ใช้ก๊าซ ตามที่กฎหมายกาหนด

NDT / Inspection and Certification มีความจำ�เป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพสำ�หรับการจัดหา
พลังงานทัง้ กระบวนการ ตัง้ แต่การสำ�รวจและผลิตจนถึงผูใ้ ช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน ดังนัน้ NDT/
Inspection and Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง
ซึ่งมีข้อดี คือ เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ภาครัฐได้เริ่มให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้
จากการออกกฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG/CNG
ถังสารเคมี และภาชนะรับความดัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมาตรการ
ความปลอดภัย ทำ�ให้ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเท่าทีค่ วร ซึง่ หากมีการให้ความรูแ้ ละบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดจะทำ�ให้การเติบโตของการให้บริการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
ธุรกิจการให้บริการตรวจสอบ NDT / Inspection and Certification เป็นธุรกิจที่มีลักษณะ
เฉพาะและเป็นการให้บริการที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงานของคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
และปิโตรเคมี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรับรองโรงงานและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย รวมทัง้ การตรวจสอบตามกฎหมาย จึงทำ�ให้ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มีการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจุบันภาวะอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาการ
แบบ 56-1 One Report
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ให้บริการที่ตํ่าลง ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังมีความรุนแรงและมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถไปให้บริการ
กับลูกค้าได้ตามปกติ และหลายโครงการมีการหยุดหรือชะลอแผนการทำ�งานออกไป ทำ�ให้ปริมาณงาน
ลดลงอย่างมาก ทำ�ให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2564 อยูใ่ นภาวะขาดทุนหลายไตรมาส และคาดว่า
.การเติบโตของอุตสาหกรรมในปี 2565 ก็ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว และไม่สามารถเติบโตได้มากนัก บริษัทฯ
จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ การลดต้นทุน รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ก๊าซหุงต้ม (LPG) :
- สถานีบรรจุกา๊ ซ สถานีบริการ สถานทีใ่ ช้กา๊ ซ ต้องขอรับใบอนุญาตและกำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบ
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปี และต้องมีการตรวจสอบและรับรองทั้งในการก่อสร้างใหม่
และทุก ๆ 5 ปี
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) :
- สถานีบริการและสถานที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องขอรับใบ
อนุญาตและกำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบเพือ่ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปีและต้องมีการตรวจสอบ
และรับรอง ทั้งในการก่อสร้างใหม่และทุก ๆ 5 ปี
นํ้ามัน (Aboveground Storage Tank):
- ถังนํ้ามันขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบภายนอกทุกปี และตรวจภายในทุก 15 ปี
นอกเหนือจากกฎหมายเพือ่ ควบคุมความปลอดภัยของสถานทีเ่ ก็บ ใช้งานและการขนส่งก๊าซและ
นํ้ามันแล้ว ภาครัฐยังได้ให้ความสำ�คัญกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนส่งสาร
เคมีอันตราย โดยกำ�หนดให้ถังบรรจุและขนส่งสารเคมีอันตรายต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 ปี
และ 6 ปีตามมาตรฐานสากลกำ�หนด
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลังงานจากนํ้ามันหรือก๊าซ		
ธรรมชาติ โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการนำ�ก๊าซปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ในรูปของนํ้ามันมาแปร
		 สภาพเป็นสารโอเลฟินส์ หรืออะโรเมติกส์ โดยผ่านกระบวนการกลั่น แยก ทำ�ให้แตกตัว และ
		 แปรรูป
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง เป็นการนำ�ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นผ่าน
		 กระบวนการแปรรูปต่าง ๆ เช่น เม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย เป็นการนำ�ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี		
		 ขั้นกลางไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ ให้กับการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ
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		 เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
		 เป็นต้น
การทดสอบโดยไม่ ทำ � ลายและการตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพจะเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง
ถังบรรจุสารเคมีอนั ตรายและสารกัดกร่อน ซึง่ จำ�เป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant Shutdown Inspection)
ตามมาตรฐานการซ่อมบำ�รุง ดังนัน้ การขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีสว่ นช่วยส่งเสริมการ
เติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection and Certification ได้เป็นอย่างดี
การประกาศให้ท้องที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษดังกล่าว จะส่งผลให้
กลุม่ ผูป้ ระกอบการปิโตรเคมีเกิดการตืน่ ตัวในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ กระตุน้ ให้มกี ารตรวจสอบ
เพือ่ ควบคุมการปล่อยมลพิษในโรงงาน ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ บริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ฯ สามารถให้บริการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการรั่วไหลของท่อและวาวล์ต่าง ๆ ได้ด้วยเครื่องมือ Advanced NDT
ความต้องการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
การดำ�เนินการของโรงไฟฟ้า แม้ความซับซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
แต่ก็ต้องได้รับการควบคุมโดยการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย รวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงานติดตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีการตรวจสอบหม้อนํ้า ท่อส่งไอนํ้า โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการตรวจสอบ
ท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Approved Vender List) ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ทำ�ให้ได้รับงานตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสใน
การเติบโตตามการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้า
สภาพการแข่งขัน
สำ �หรับในประเทศ ธุร กิจ นี้มีก ารแข่ ง ขั นกั นพอสมควร แต่ ด้วยการควบคุ ม คุ ณ ภาพในการ
ปฏิบตั งิ านให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน และความสัมพันธ์ทดี่ ี ทำ�ให้บริษทั ฯ ยังคงรักษา
ลูกค้าไว้ได้ สำ�หรับคูแ่ ข่งขันจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ ห้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายทีใ่ ช้
เทคโนโลยีขนั้ สูง (Advanced NDT) บริษทั ข้ามชาติเหล่านีย้ งั มีการให้บริการในวงจำ�กัด เนือ่ งจากมีตน้ ทุน
การให้บริการที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย
ในปัจจุบนั บริษทั ทีใ่ ช้การทดสอบแบบ Advanced NDT ยังมีสดั ส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับเทคโนโลยี
แบบทั่วไป (Conventional NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มีต้นทุนที่สูงกว่ามาก ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมองว่าการเข้ามาให้บริการของบริษทั ต่างชาติจะเป็นการเปิดตลาด Advanced NDT ให้กว้างขึน้ ทำ�ให้
บริษทั อืน่ ๆ เล็งเห็นข้อดีและความคุม้ ค่าของเทคโนโลยีนี้ และจะมีสว่ นช่วยให้เทคโนโลยี Advanced NDT
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ แต่ใช้การสร้างพันธมิตร
โดยร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT ในขณะเดียวกัน
ก็ทำ�การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากพันธมิตรเหล่านี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการของตนเอง และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต
ความได้เปรียบสำ�หรับธุรกิจ NDT อยู่ที่ศักยภาพในการให้การทดสอบที่หลากหลาย ครอบคลุม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการทดสอบและความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และความรวดเร็วในการให้บริการ จากประสบการณ์ที่
ผ่านมาทำ�ให้บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นใน
การแข่งขัน ดังต่อไปนี้
• เป็นหนึ่งในผู้นำ�ตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมูลค่าตลาดรวม
• มีบริการที่ครบวงจร โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ
		 มีบคุ ลากรในด้านนีม้ ากกว่าคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ และสามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องได้ทุกประเภท
• มีความต่อเนื่องในการให้บริการสูง โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรอง
		 คุณภาพซึ่งมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่
• มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ โดยการนำ�ผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูป
		 แบบทีต่ อบโจทย์ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
		 สูงสุด
• มีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง ลูกค้าหลักของบริษัท เช่น บริษัทผู้สำ�รวจและผลิตปิโตเลียม
		 โรงกลั่นนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี และผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ล้วน แล้วแต่
		 เป็นบริษัทที่มั่นคง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าใหม่เกิดความไว้วางใจ
		 ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ
• มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการทำ�งาน โดยมีทีมงานด้านความปลอดภัยทำ�หน้าที่ควบคุม
		 ดูแลการปฏิบตั งิ านอย่างสมาํ่ เสมอ ช่วยให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพการบริการของบริษทั ฯ
		 มากยิ่งขึ้น
• มีความพร้อมของทีมงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการสำ�หรับโครงการ
		 ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้รบั การรับรองด้านคุณภาพระดับสากล เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐาน
		 ข้อกำ�หนดสำ�หรับหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020) มาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารสำ�หรับ
		 การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายและห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา (ISO/IEC 17025)
		 การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001) เป็นต้น
• ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
v 1.โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
ความเป็นมา
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วยทุน
จดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม (ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการในปัจจุบัน) ดำ�เนินธุรกิจหลักด้านวิศวกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ (Third Party Engineering Service) ในด้านการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย
(Non-Destructive Testing) จากนัน้ จึงขยายสูบ่ ริการตรวจสอบและรับรองในปีเดียวกัน โดยแรกเริม่ ได้รบั
อนุญาตจากกองเชื้อเพลิง กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ทั้งประเภทที่อยู่บนรถสถานีบรรจุก๊าซ และคลังเก็บและจ่ายปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการ
เพิ่มเติมตามลำ�ดับ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing)
การทดสอบแบบทำ�ลาย (Destructive Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา
(Mechanical and Metallurgical Testing) การตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification)
รวมถึงงานบริการการให้ความเห็นเรือ่ งความปลอดภัยทางวิศวกรรมในระดับสากลในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ISO/IEC 17025
สำ�หรับการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร (Thai Laboratory Accreditation Scheme : TLAS) จากสำ�นักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO/IEC 17025) สำ�หรับห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะ
วิทยา จากสำ�นักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO 9001:2015) มาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน
ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ยนรับรองจากหน่วยราชการที่สำ � คั ญ อาทิ กรมธุ ร กิ จพลั ง งาน กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
และสภาวิศวกร เป็นต้น
v การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

ปี 2534
• เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งสำ�นักงานอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
• ได้รบั ใบรับรอง เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละคุณวุฒขิ องผูท้ ดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและ
จ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ
จากกรมโยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
แบบ 56-1 One Report
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ปี 2537
• จัดตั้งสำ�นักงานย่อยที่อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้า
ในภาคตะวันออก
ปี 2538
• จัดตัง้ สำ�นักงานย่อยทีอ่ �ำ เภอเมือง จังหวัดระยอง เพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
ปี 2544
• เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงานที่เพิ่มขึ้น
และย้ายสำ�นักงานใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตัง้ ทีอ่ �ำ เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยสร้างอาคารสำ�นักงานขยาย
จากสำ�นักงานย่อยเดิม เพื่อให้บริการลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทำ�งาน (ปัจจุบัน
เป็นสำ�นักงานสาขา)
• ได้รบั ใบอนุญาตเลขที่ 0031/44 จากสภาวิศวกรให้เป็นผูม้ สี ทิ ธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคล
ปี 2545
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
กรมโยธาธิการ ที่กำ�หนดให้บริษัทที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LPG ประเภทที่ 1
ปี 2547
• สร้างสำ�นักงานสาขาที่อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ปี 2550
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการสำ�นักงานระยองพื้นที่เพิ่มเป็น 4 ไร่
พร้อมทั้งเปลี่ยนสำ�นักงานจังหวัดระยอง เป็นสำ�นักงานใหญ่ของบริษัทและให้สำ�นักงานบ้านบึงเป็น
สำ�นักงานสาขา
• ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
• ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สำ�หรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
(Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายเป็นรายแรกใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
ปี 2551
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
แบบ 56-1 One Report
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• ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน ISO 9001:2000 เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2551
ปี 2552
• บริษัทได้นำ�หุ้นสามัญเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552
• ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํ้าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�ความร้อนเป็นรายแรกในประเทศไทย
ปี 2554
• ในเดือนกันยายน บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จำ�นวน 2 บริษัท คือ
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน (ปัจุบันปิดให้บริการแล้ว)
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำ�กัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงานวิศวกรรม
ความปลอดภัยในประเทศเมียนมาและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
ปี 2556
• จัดตั้งสำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการขยายพื้นที่การทำ�งานของสำ�นักงาน
กรุงเทพฯ
ปี 2557
• ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายตามระบบ
ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ปี 2558
• ได้รบั มอบประกาศนียบัตร บริษทั ผูผ้ า่ นกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
• ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จำ�นวน 3 รางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำ�เนินงานดีเด่น
• สร้างสำ�นักงานสาขาทีอ่ �ำ เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพือ่ รองรับการขยายงานบริการของบริษทั ฯ
และการให้บริการลูกค้าในเขตจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
• บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จำ�นวน 1 บริษัท คือ Qualitech Myanmar Company
Limited (QLTM) ในประเทศเมียนมาในเดือนธันวาคม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการงาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศเมียนมาและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 50,000
USD บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
แบบ 56-1 One Report
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ปี 2560
• ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2560 (ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น ISO 45001 : 2018 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
• ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบข่ายด้านการรับรองด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและ
โลหะวิทยา ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ปี 2562
• ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) จากกระทรวง
อุตสาหกรรมเพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการดำ�เนินกิจกรรมบริการทีล่ ดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมกับบริษทั คูค่ า้
• ได้รับการต่ออายุใบรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ปี 2563
• บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด เมือ่ เดือนมกราคม
2563 มีทนุ จดทะเบียนครัง้ แรก 1,000,000 บาท และปัจจุบนั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท
• ได้รบั รางวัลเกียรติยศองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศไทย ปี 2562
(Thailand’s Reputation Awards 2019) จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2563
• ได้จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2563 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ปี 2564
• ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
พลังงานอื่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
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v 1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

		 บริษัทย่อย
		 บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้
		 1. Qualitech Myanmar Company Limited (Qualitech Myanmar Company Limited)
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน
200,000 USD มีทนุ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว จำ�นวน 195,000 USD ดำ�เนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยในประเทศเมียนมาและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 2. บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด (Duwell Intertrade Company Limited)
		 บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน
20,000,000 บาท มีทนุ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 9,930,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการงานด้านวิศวกรรมการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive
Testing)
		 3. บริษทั ควอลลีเทค โซลูชน่ั เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด (Qualitech Solution Energy Company
Limited)
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน
50,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 12,500,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่น (Renewable Energy)

v 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรม ซึ่งหมายถึง
การทดสอบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ
อิสระให้กับองค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัท
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึงการใช้กระบวนการ
การค้นหารอยบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไม่ทำ�ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงาน เช่น
การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาพ
แม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึมรวมถึงการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่าง ๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการโดย
ใช้วิธีการทดสอบประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวล
ผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่า
ชิ้นงานนั้น ๆ มีสภาพเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสำ�หรับถังบรรจุก๊าซ LPG ถังนํ้ามัน ระบบท่อนํ้ามัน ท่อก๊าซธรรมชาติ
หม้อนํ้าและถังขนส่งนํ้ามันและสารเคมี เป็นต้น
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3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของวัสดุตา่ ง ๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคของเนือ้ โลหะและการหาส่วนผสมทางเคมี ซึง่ มีผลต่อคุณสมบัตทิ สี่ �ำ คัญของเนือ้ โลหะในด้านความ
แข็งแรง และการต้านการกัดกร่อน ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบคุณสมบัติทางกลกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้า
หลักของบริษัทฯเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่น
นํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร รวมทั้งผู้ใช้
ถัง เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น หม้อนํ้า ถังก๊าซถังบรรจุ
สารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูงอื่น ๆ เป็นต้น

v 1.3 โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท

2564
ลักษณะงาน

มูลค่า

2563

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

2562
มูลค่า

ร้อยละ

การทดสอบโดยไม่ท�ำลาย

200.22

51.06 184.40 43.53

198.52 41.92

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

154.55

39.41 204.01 48.06

246.17 51.98

การให้บริการอืน่ ๆ และการขายสินค้า 34.91

8.90

32.71

7.70

25.48

5.38

รายได้อื่น ๆ

0.63

3.03

0.71

3.41

0.72

รวมรายได้

2.43

392.11 100.00 424.55 100.00 473.58 100.00
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v 1.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม (Third party engineering
material inspection and testing services) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ควบคุมคุณภาพของวัสดุอปุ กรณ์
โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และตรวจสอบคุณภาพระหว่างการใช้งาน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเครือ่ งมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการใช้งาน จนส่งผล
ให้ตอ้ งหยุดชะงัก การให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย (Non-Destructive Testing)
การทดสอบแบบทำ�ลายโดยใช้เทคนิคทางทดสอบทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical
Testing) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ซึง่ รวมไปถึงการตรวจสอบ
และรับรองถังนํ้ามันและสารเคมี ถังบรรจุก๊าซ และระบบท่อ LPG/CNG และหม้อไอนํ้า เป็นต้น
ประเภทการให้บริการ
(1) การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing : NDT)
การทดสอบโดยไม่ ทำ � ลาย หมายถึ ง การทดสอบหาความบกพร่ อ งหรื อ ความผิ ด ปกติ ข อง
ชิ้นงาน หรือรอยเชื่อม โดยไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานในระหว่างการทดสอบ ไม่ทำ�ให้ชิ้นงานเกิดการ
เปลีย่ นแปลงรูปร่าง ขนาด หรือสมรรถนะ โดยใช้ความรูท้ างฟิสกิ ส์ เช่น แสง ความร้อน รังสี คลืน่ เสียง ไฟฟ้า
หรือแม่เหล็กในการทดสอบ ตามความผิดปกติของรอยบกพร่องทีม่ อี ยู่ การวัดคุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะสามารถ
ประเมินความผิดปกติได้โดยไม่ทำ�ให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ ยังใช้
ในการทดสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์และโครงสร้างทั่วไป ทั้งก่อนการใช้งาน (Pre-service) ระหว่าง
การใช้งาน (In-service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant Shutdown) เพือ่ ปรับปรุงหรือประเมิน
อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์นั้น ๆ
ข้อดีของการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย
• ชิน้ งานไม่ได้รบั ความเสียหายใด ๆ หลังการทดสอบแล้วสามารถนำ�ชิน้ งานกลับมาใช้ได้ตามปกติ
• ทดสอบในขณะใช้งานได้
• การทดสอบชิ้นงานตามระยะเวลาการใช้งาน จะทำ�ให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพชิ้นงาน
		 หลังผ่านการใช้งานแล้ว
• อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถออกงานภาคสนามได้
• สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายทดสอบงาน
		 เชื่อมแบบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการเชื่อมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมสำ�หรับ
		 การใช้งาน เป็นต้น
• ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากช่วยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายแบบทั่วไป (Conventional NDT) เช่น การทดสอบโดยการใช้รังสี
และอนุภาคแม่เหล็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปมายาวนาน ยังคงถูกนำ�มาใช้ตามลักษณะของ
ชิ้นงานที่ทำ�การตรวจหรือทดสอบ และเป็นไปตามที่มาตรฐานกำ�หนด
2) การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่ใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ข้อดี คือ สามารถให้ผลที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมกว่าในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ�ให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวไปสู่ Advanced
NDT มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากสามารถใช้ในการทดสอบทีซ่ บั ซ้อนและข้อจำ�กัดในแบบทีก่ ารทดสอบแบบทัว่ ไป
ไม่สามารถทำ�ได้ เช่น การทดสอบด้วยรังสีด้วยระบบดิจิตอลแทนการใช้ฟิล์ม หรือการใช้คลื่นเสียงความถี่
สูงทีใ่ ช้หวั ทดสอบหลายหัวทำ�งานร่วมกัน (Phased Array Ultrasonic) แทนการทดสอบด้วยรังสีหรือคลืน่
เสียงความถี่สูงแบบทั่วไป เป็นต้น
บริษัทฯ เริ่มต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายแบบทั่วไปและขยายบริการสู่การทดสอบ
โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยในปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายในอุตสาหกรรม คือ
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v Conventional NDT
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Radiographic Test : การทดสอบด้วยรังสีเป็นการตรวจ
หารอยตำ�หนิภายในวัสดุโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือ
เครือ่ ง X-Ray และใช้แผ่นฟิลม์ บันทึกข้อมูล เหมาะสำ�หรับ
ใช้ตรวจหารอยบกพร่องที่อยู่ลึกเข้าในรอยเชื่อมและตรวจ
หาการกัดกร่อนที่อยู่ด้านตรงข้าม
Magnetic Particle Test : การทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก
เป็นการหารอยบกพร่องบริเวณผิววัสดุโดยการเหนี่ยวนำ�
สนามแม่เหล็ก

การทดสอบรอยเชื่อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ในโรงกลั่น
นํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า เป็นต้น

Penetrant Test : การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
เป็นการฉีดสีที่สามารถแทรกซึมได้ดีลงบนพื้นผิววัสดุ
เพื่อทดสอบดูรอยบกพร่องบนผิววัสดุ

การทดสอบรอยเชื่อมและพื้นผิวของอุปกรณ์ เช่น
ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และยา เป็นต้น

การทดสอบรอยเชื่อมและพื้นผิวของอุปกรณ์ เช่น
ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า
งานโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น

Ultrasonic Test : การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบรอยเชือ่ มและเนือ้ วัสดุ เช่น ในโรงกลัน่ นํา้ มัน
เป็นการทดสอบโดยการใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความหนา
โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนส่ง โรงไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก
และค้นหารอยบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุและรอยเชื่อม และงานวัดความหนาทุกชนิด
Hardness Test : การทดสอบความแข็งเป็นการทดสอบ
ความแข็งของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร
หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของโลหะที่
เปลี่ยนแปลงตามการใช้งาน ซึ่งมีประโยชน์ในการนำ�มา
ออกแบบภาชนะรับความดัน หรือตรวจสอบความเสียหาย
ของหม้อไอนํ้า
Positive Material Identification Test : การทดสอบ
หาส่วนผสมทางเคมี เพื่อบ่งบอกส่วนประกอบทางเคมี
ของวัสดุซึ่งมีความสำ�คัญกับวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

การทดสอบวัสดุและรอยเชื่อมของอุปกรณ์หรือท่อใน
ขบวนการผลิตหม้อนํ้า เช่น ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น

การทดสอบวัสดุ และรอยเชื่อม ของอุปกรณ์หรือท่อใน
ขบวนการผลิตหม้อนํ้า เช่น ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น

Vacuum Test : การทดสอบด้วยวิธีสุญญากาศเป็นการ ตรวจสอบรอยเชื่อมของถังบรรจุนํ้ามันหรือสารเคมี เช่น
ตรวจสอบรอยรั่วของรอยปิดผนึกโดยใช้เทคนิคความ
ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี คลังเก็บนํ้ามันหรือ
แตกต่างของความดันภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ์
สารเคมี เป็นต้น

แบบ 56-1 One Report
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v Conventional NDT
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Holiday Detector/Pin Hole Test : การทดสอบด้วย
กระแสไฟฟ้าบนวัสดุเคลือบผิวโลหะ เป็นการตรวจสอบ
เพื่อหาความไม่สมบูรณ์ของการวัสดุเคลือบผิว
ซึ่งอาจทําให้ของเหลวสัมผัสกับชิ้นงานและเกิดการ
กัดกร่อนขึ้น
Magnetic field and permeability measurements :
การทดสอบหาค่าความเป็นแม่เหล็ก เพื่อใช้ตรวจสอบ
คุณสมบัติที่เปลี่ยนไปของเนื้อโลหะ

การทดสอบวัสดุเคลือบผิวของภาชนะรับความดันและท่อ
เช่น ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น

Replica Test : การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ
โลหะใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทำ�จากโลหะ

การทดสอบวัสดุในขบวนการผลิตของโรงกลั่น โรงงาน
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น

Video scope : การตรวจสอบด้วยกล้อง
การตรวจสภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อ เพื่อตรวจ
หาสิ่งตกค้างสิ่งผิดปกติต่าง ๆ โดยใช้กล้องติดปลายสาย
นำ�ทางผ่านช่องเล็ก ๆ ส่องเข้าไปดูสภาพภายในของ
อุปกรณ์หรือท่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง

ตรวจสอบอุปกรณ์ในขบวนการผลิตของโรงกลั่น โรงงาน
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า หรือขบวนการผลิตอื่น ๆ

การทดสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ โรงงานปิโตรเคมี
เป็นต้น

Ferrite Scope : เพื่อวัดปริมาณเฟอร์ไรต์ในเนื้อ
การทดสอบวัสดุและรอยเชื่อมของชิ้นงานที่เป็น ท่อ ถัง
เหล็กกล้าไร้สนิมซึ่งมีผลต่อความต้านทานในการกัดกร่อน หรืออุปกรณ์ท่ที ำ�ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชนิด Duplex
Stainless Steel

แบบ 56-1 One Report
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v Advanced NDT
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Internal Rotating Inspection System : เป็นการ
ทดสอบความสมบูรณ์ของท่อขนาดเล็กด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ที่ใช้
ในโรงกลั่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร เป็นต้น

Magnetic Flux Leakage : เป็นทดสอบวัดความ
สมบูรณ์ของท่อเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยสนามแม่เหล็ก

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ที่ใช้
ในโรงกลั่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีีและอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร เป็นต้น
Eddy Current : เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ด้วย
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ที่ใช้
กระแสไหลวนสำ�หรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ท่อสแตนเลส ในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม
ท่ออลูมิเนียม เป็นต้น
การผลิตอาหาร เป็นต้น
Remote Field Eddy Current : เป็นการทดสอบความ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ที่ใช้
สมบูรณ์ของท่อเหล็กคาร์บอนด้วยกระแสไหลวน
ในโรงกลั่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีีและอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร เป็นต้น
Eddy Current Array: เป็นการทดสอบความสมบูรณ์
การทดสอบรอยเชื่อม เพื่อตรวจหารอยร้าวและการ
ด้วยกระแสไหลวนชนิดหลายขดลวดในหัวเดียวกัน ทำ�ให้ กัดกร่อนของภาชนะรับความดันในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน
การทดสอบครอบคลุมพื้นที่ได้มาก รวดเร็ว และแม่นยำ� เคมีและปิโตรเคมี เป็นต้น
มากขึ้น สำ�หรับวัสดุและแนวเชื่อมโลหะทั้งที่เป็นเหล็ก
และ โลหะผสมอื่น ๆ
Phased Array (PAUT) : การทดสอบด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูงแบบเรียงเฟส เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
ในการตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและแนวเชื่อม
โดยใช้หัวทดสอบที่มีผลึกทดสอบหลายหน่วยในหัว
เดียวกัน ซึ่งทำ�ให้การทดสอบครอบคลุมพื้นที่ได้มาก
เร็ว และแม่นยำ� สามารถแสดงผลการทดสอบได้ชัดเจน
เข้าใจง่ายและเก็บบันทึกผลไว้ใช้อ้างอิงต่อไปได้ดีกว่าแบบ
ทั่วไป
Medium Rank Ultrasonic Test (MRUT) , Long
Rank Ultrasonic Test (LRUT) : การทดสอบโดยคลื่น
เสียงความถี่สูงแบบระยะทดสอบปานกลางและระยะไกล
เป็นการตรวจหาตำ�หนิและรอยบกพร่องของชิ้นงาน
ทดสอบในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
Time of Flight Diffraction (TOFD) : เป็นการใช้คลื่น
เสียงความถี่สูง โดยใช้เทคโนโลยีการกระเจิงของคลื่น
เสียง ซึ่งมีความแม่นยำ�ในการประเมินหาขนาดและ
ตำ�แหน่งของรอยบกพร่องมาก
แบบ 56-1 One Report

การทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและรอยเชื่อม
ต่าง ๆ เช่น ถังก๊าชความดันสูง ท่อขนส่งก๊าซและนํ้ามัน
ระบบท่อ ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานเคมีและปิโตรเคมี
เป็นต้น

การทดสอบการกัดกร่อน การกัดเซาะ และรอยแตกร้าว
ของท่อในส่วนที่สัมผัสกับฐานรองรับท่อ หรือท่อฝังดิน
และท่อหุ้มฉนวน และใช้ทดสอบกับชิ้นงานที่เป็นแผ่น
เรียบได้เช่นกัน
การทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะและรอยเชื่อม
ต่าง ๆ เช่น ถังก๊าชความดันสูง ท่อขนส่ง เป็นต้น
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v Advanced NDT
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Tank Floor Scan : การทดสอบหาการกัดกร่อนของพื้น
ถังนํ้ามันหรือถังเคมีขนาดใหญ่ด้วยสนามแม่เหล็ก ทำ�ให้
ทราบถึงสภาพด้านล่างของพื้นถัง ที่มองไม่เห็น
Computed Radiograph : เป็นการทดสอบด้วยรังสีโดย
ใช้แผ่น Imaging Plate แทนฟิล์ม X-ray ทั่วไป ทำ�ให้
สามารถอ่านผลบนจอคอมพิวเตอร์ ให้เห็นภาพได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

การทดสอบพื้นถังขนาดใหญ่ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานเคมี
และปิโตรเคมี เป็นต้น
การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกร่อนของ
ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน
เคมีและปิโตรเคมี เป็นต้น

Direct Radiograph (Digital Radiograph) : เป็นการ การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกร่อนของ
ทดสอบด้วยรังสีโดยแผงรับภาพ แล้วส่งภาพโดยตรงไป ภาชนะความดันและระบบท่อ ในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงงาน
ยังคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้สามารถอ่านผลบนจอคอมพิวเตอร์ เคมีและปิโตรเคมี เป็นต้น
ให้เห็นภาพชัดเจนได้ทันที และเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล
Pipeline In-Line Inspection (ILI, Intelligent
การตรวจหาการกัดกร่อนของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
Pigging) เป็นการทดสอบการกัดกร่อนและความเสียหาย ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และท่อนํ้ามันที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือ
อื่น ๆ ที่เกิดกับท่อขนส่ง โดยใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก ใต้ทะเล
หรือคลื่นเสียงความถี่สูง ทำ�ให้ทราบถึงสภาพของท่อที่ฝัง
อยู่ใต้ดินหรือใต้นํ้าได้

บริษทั ฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายชิน้ งานต่าง ๆ ตามมาตรฐานทีล่ กู ค้ากำ�หนด เพือ่ ทดสอบ
ความสมบูรณ์ของการติดตั้งหรือการเชื่อมวัสดุ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ต้องการความ
ปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การทดสอบระบบ
ท่อและถังในโรงกลั่นนํ้ามัน โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะนํ้ามัน โรงงานไฟฟ้า โรงงงานผลิตสารเคมี และ
อุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เป็นต้น
ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ต้องการให้บริษัทฯ ทดสอบคุณภาพของงาน
ในขณะก่อสร้างและเจ้าของโครงการที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา
โดยเป็นการทำ�สัญญาระยะยาว
บริษทั ฯ มีการจัดทำ�ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายในด้านการให้บริการของพนักงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ความรวดเร็วในการให้บริการ ความปลอดภัย ฯลฯ และนำ�ข้อคิดเห็นของลูกค้ามา
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ ทำ�ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการติดต่องานจากลูกค้ารายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
การทดสอบแบบไม่ทำ�ลายนี้ จะมีการรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานพร้อมหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์สำ�หรับการทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี หรือการรายงานผล
แบบ 56-1 One Report
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ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของชิ้นงานตามผลการ
ทดสอบที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานที่ได้ใช้หรือกำ�หนดร่วมกัน ซึ่งมิใช่เป็นการรับประกันหรือรับรองสภาพที่
เหมาะสมสำ�หรับการใช้งาน
v มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย

การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายนั้น มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญที่สุด คือ การป้องกันมิให้โครงสร้างทาง
วิศวกรรมต่าง ๆ เกิดความเสียหาย อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการทำ�งานสูง และมีโอกาสเกิดอันตราย
ร้ายแรงในวงกว้างหากเกิดความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อความน่าเชื่อถือในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายจึงถูกควบคุมตามมาตรฐานที่กำ�หนด
โดยสมาคมหรือองค์กรระดับประเทศต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสมาคมหรือองค์กรได้กำ�หนดวิธีการทดสอบโดยไม่
ทำ�ลายแต่ละประเภทขึ้นมาเป็นมาตรฐานของตนเอง ตัวอย่างองค์กรหรือสถาบันวิชาชีพสำ�คัญในต่าง
ประเทศที่มีการกำ�หนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย มีดังต่อไปนี้
• 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)
นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแล้ว องค์กรหรือสถาบันวิชาชีพเหล่านี้ยังมีการกำ�หนด
ระดับทักษะของบุคลากรผู้ตรวจสอบ โดยบุคลากรจะต้องได้รับการอบรม ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับ
รองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขัน้ ทีก่ �ำ หนดไว้ จึงจะสามารถปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานได้ เช่น บุคลากร
ที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม American Society of Non - Destructive
Testing (ASNT), Certification Scheme for Personnel (CSWIP), Personnel Certification
For Non-Destructive Testing (PCN) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ บุคลากรระดับที่ 1 สามารถทำ�การ
ทดสอบและบันทึกผลได้ตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนด สำ�หรับระดับที่ 2 บุคลากรมีหน้าทีใ่ นการตัดสินหรือประเมิน
ให้ชิ้นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ ส่วนบุคลากรระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด มีหน้าที่ในการกำ�หนด
วิธีและขั้นตอนในการทดสอบ สามารถจัดการฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบรับรองให้กับบุคลากรในระดับที่ 1
และ 2 (เฉพาะกรณีของ ASNT)
บริษทั ฯ มีจ�ำ นวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การรับรองทัง้ หมด 249 คน โดยแบ่งเป็นผูไ้ ด้รบั การรับรองระดับ
1 จำ�นวน 34 คน ระดับ 2 จำ�นวน 211 คน และระดับ 3 จำ�นวน 4 คน บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
เพือ่ ให้บคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การรับรองมีจ�ำ นวนพอเพียงและรองรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง
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(2) การทดสอบแบบทำ�ลาย (Destructive Testing)
โดยใช้เทคนิคการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing)
เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดต่าง ๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด
ความแข็ง และแรงกระแทก รวมทัง้ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนือ้ โลหะ และการทดสอบหาส่วน
ผสมทางเคมีที่มีผลต่อคุณสมบัติสำ�คัญด้านความแข็งแรง และการกัดกร่อนของเนื้อโลหะ
บริษัทฯ ได้ให้บริการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักของ บริษัทฯ เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า
โรงกลัน่ นาํ้ มัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงงานผลิตและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งจักร รวมทัง้ ผูใ้ ช้เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ทตี่ อ้ งตรวจสอบตามกฎหมายเพือ่ ความปลอดภัย เช่น หม้อนาํ้ ถังก๊าซ ถังบรรจุสารเคมีอนั ตราย
ท่อขนส่ง และถังรับความดันสูงอื่น ๆ เป็นต้น
(3) การตรวจสอบและรับรอง (Inspection and Certification)
การให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจาก
การทดสอบโดยไม่ทำ�ลายในขั้นตอนนี้ บริษัทฯ จะร่วมทำ�งานกับลูกค้า เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อุปกรณ์ด้วยวิธีตรวจสอบโดยไม่ทำ�ลายต่าง ๆ ก่อนตรวจสอบที่หน้างานประมวลผลจากการทดสอบหรือ
ตรวจสอบชิน้ งานตามเทคนิควิธกี ารในแต่ละขัน้ ตอนแล้วจัดทำ�รายงานรับรองสภาพการใช้งานอย่างถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง ว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือชิ้นงานนั้น อยู่ในระดับสภาพที่มีความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ตามมาตรฐานหรือข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบสามารถทำ�ได้ทงั้ การตรวจสอบรับรองชิน้ งานแต่ละชิน้ งาน โดยดำ�เนินการในระหว่าง
การผลิตใหม่ที่โรงงานผู้ผลิต หรือในระหว่างการติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน รวมทั้งดำ�เนินงานภายหลังการ
ใช้งาน เช่น การตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจำ�ปีส�ำ หรับถังบรรจุกา๊ ซ หรือการตรวจสอบรวมทัง้ ระบบ
เช่น การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service) เป็นต้น ลูกค้าหลักสำ�หรับบริการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ลูกค้าที่ต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG/CNG
ถังบรรจุนํ้ามัน ถังบรรจุสารเคมี) หม้อนํ้า ภาชนะความดันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
2. ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงกลั่นนํ้ามัน โรงแยกก๊าซ
โรงงานปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องการตรวจสอบและรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการผลิตและการซ่อมบำ�รุง
การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มีขอ้ ดีทส่ี �ำ คัญ คือ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบ
ประจำ�ปีอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำ�เป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด โรงกลั่น ปิโตรเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพใน
การเติบโต เนื่องจากจำ�เป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของถังในขบวนการผลิต ถังบรรจุ และถังที่ใช้ใน
การขนส่ง และอื่น ๆ ตามมาตรฐานหรือกฎหมายกำ�หนด
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บริษัทฯ มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• ภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว
		 คาร์บอนไดออกไซด์เหลว คลอรีนเหลว รวมถึงถังเก็บสารเคมีอื่น ๆ เป็นต้น
• ถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อจัดทำ�ประวัติ และรับรองคุณภาพ
		 ตามข้อกำ�หนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
		 กระทรวงอุตสาหกรรม
• ถังเก็บผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่เหนือพื้นดิน (Aboveground Storage Tank) และถังใต้ดิน
		 (Underground Storage Tank) เช่น ถังเก็บนํ้ามันหรือสารเคมีเหนือพื้นดิน
• หม้อนํ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อนํ้าแบบท่อนํ้า (Water Tube Boiler)
• การตรวจรับรองขบวนการเชือ่ ม (Welding Procedure specification and Qualification Test)
		 และฝีมือช่างเชื่อม (Welding Operator / Welder Qualification Test)
• ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว และถังก๊าซหุงต้ม
• ท่อขนส่งนํ้ามันและก๊าซ (Pipeline) ที่ฝังอยู่ใต้ดินและใต้นํ้า
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความ
ปลอดภัยของวัสดุอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชือ้ เพลิงและสารเคมีอนั ตราย ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมิน
ผลการใช้งานของเครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ คี วามสำ�คัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปลีย่ นแปลง
ความเสียหายและการเสื่อมสภาพ ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานและนำ�มาประมวลผล เช่น ประมวลผลให้ลูกค้า
ทราบว่า การใช้งานที่ผ่านมา อุปกรณ์ที่ตรวจสอบมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
ชิ้นงานนั้น ๆ จะสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้อีกนานเท่าใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก
สำ�หรับลูกค้า เช่น ทำ�ให้สามารถจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการบำ�รุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น สามารถ
วางแผนการซ่อมบำ�รุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ในบางกรณีลูกค้าสามารถใช้ผลการตรวจสอบเป็น
เครื่องยืนยันสำ�หรับการประกันภัยได้อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย
หลักการ Risk Based Inspection (RBI) เพื่อกำ�หนดความถี่ วิธีการทดสอบ และความเข้มงวดในการ
ทดสอบเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ลดค่าใช้จา่ ยได้โดยการ
ลดความถี่การตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงตํ่า และให้ความสำ�คัญมากขึ้นกับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
อีกทั้ง สามารถนำ�ไปลดภาระเบี้ยประกันภัยของโรงงานที่นำ�วิธีการนี้มาใช้
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v การจัดทำ�ประกันภัยสำ�หรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน

บริษทั ฯ มีการจัดทำ�ประกันภัยบุคคลทีส่ าม กรณีการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ บุคคลและทรัพย์สนิ เป็นวงเงิน
รวมทั้งหมด 70 ล้านบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารจั ด ทำ�ประกันภัยเพิ่มเติมสำ�หรับลู ก ค้ า บางรายที่ มี ก ารปฏิ บัติง านนอกชายฝั่ ง (Offshore)
โดยเป็นการประกันภัยแบบ Workman Compensation ซึ่งจะครอบคลุมอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น
v ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

ขัน้ ตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิน้ งานโดยใช้วธิ ี
การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ดังนั้นรายงาน
ที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ในรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย และรายงานผลสำ�หรับการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึง่ ถือเป็นงานควบคุมทางด้านวิศวกรรม ดังนัน้ บุคลากรทีส่ ามารถออกใบรับ
รองคุณภาพของชิ้นงานได้นั้น ต้องเป็นบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรสำ�หรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ
• ภาคีวิศวกรพิเศษ
• ภาคีวิศวกร
• สามัญวิศวกร
• วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด)
ทัง้ นี้ ขอบเขตของงานทีแ่ ต่ละระดับสามารถทำ�ได้แตกต่างกันออกไป ตามทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา
79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ตามขอบเขตการทำ�งานของวิศวกรควบคุมแต่ละระดับตามที่
สภาวิศวกรกำ�หนด
นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองต้องมีการขึ้น
ทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการตรวจสอบทีถ่ กู ควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบถังก๊าซแอลพีจี
ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามันและหม้อนํ้าเป็นต้น ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้ควบคุมขั้นตอนในการฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออก
ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีจ�ำ นวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การรับรองทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพในระดับที่เพียงพอกับการดำ�เนินงานในปัจจุบันในทุกประเภทบริการ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับบุคลากรด้านการทดสอบ
โดยไม่ทำ�ลาย
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v ใบรับรองที่บริษัทฯ ได้รับ
หน่วยงาน
ที่ให้การ
รับรอง
กรมธุรกิจ
พลังงาน

ชื่อใบรับรอง / การขึ้นทะเบียน

ขอบเขต

วันที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน

อายุการใช้
งาน

ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 3

การทดสอบและตรวจสอบถังนํ้ามัน

14 มิ.ย. 64

ถึง
14 พ.ค. 67

ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ
ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ ประเภท
ที่ 1

การทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบ
ท่อก๊าซ และอุปกรณ์ ประเภทที่ 1

20 ส.ค. 64

ถึง
20 ส.ค. 67

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและ
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทที่ 1
จ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ

1 พ.ค. 62

ถึง
23 มี.ค. 66

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบ
ท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
(ธช./ร.๑)

การทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซ ถัง
ขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซ
ธรรมชาติ

8 พ.ย. 64

ถึง
18 ต.ค. 67

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ

ใช้ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

20 ก.ย. 62

ถึง
24 ก.ค. 65

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานี

การทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ 1
โดยมีเงื่อนไขทดสอบและตรวจสอบเฉพาะ
สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

4 ต.ค. 62

ถึง
10 มี.ค. 67

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ 1 การทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ 1
โดยมีเงื่อนไขทดสอบและตรวจสอบ โดยมีเงื่อนไขทดสอบและตรวจสอบเฉพาะ
เฉพาะสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

26 มี.ค. 63

ถึง
25 มี.ค. 66

กรมโรงงาน หน่วยรับรองวิศวกรรมด้าน หม้อนํ้า
อุตสาหกรรม หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�
ความร้อน

การทดสอบและตรวจสอบหม้อนํ้าหรือหม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ� ความร้อน

1 ม.ค. 65

ถึง
31 ธ.ค. 68

สภาวิศวกร

ได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนิติบุคคล

ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม

12 ก.พ. 65

ถึง
2 พ.ย. 68

สำ�นักงาน ได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ปรมาณูเพื่อ ควบคุมประเภทนิติบุคคล
สันติ

ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม

18 ก.ย. 61

ถึง
18 ก.ย. 66

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ทางด้าน
อุตสาหกรรม

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสารรังสี
(Source) Iridium-192 Selenium-75,
Caesium-137 กลุ่ม 2

28 ก.พ. 63

ถึง
27 ก.พ. 68

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ทางด้านเครื่อง
กำ�บังรังสีี

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี และ
เป็นใบอนุญาตครอบครอง Depleted
Uranium

5 พ.ย. 60

ถึง
4 พ.ย. 65
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บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนุญาตต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ
(1) ผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ต้องนำ�ใบอนุญาตติดตัวไปเพือ่ นำ�เสนอต่อลูกค้า (2) แผนกความปลอดภัยมีหน้าทีค่ วบคุม
ใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตามข้อกำ�หนด และ (3) แผนกทรัพยากรบุคคล จัดเก็บต้นฉบับใบ
อนุญาตทั้งหมดและการตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็นระยะเพื่อนำ�เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายุ
ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
บริษทั ฯ ติดตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและผลกระทบทีอ่ าจเกิดกับบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้
เตรียมการขึน้ ทะเบียนบุคลากรและขึน้ ทะเบียนเป็นผูต้ รวจสอบประเภทนิตบิ คุ คล เพือ่ ให้สามารถให้บริการ
ตรวจสอบรับรองได้อย่างครบวงจร ปัจจุบนั บริษทั ฯ สามารถให้บริการด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกำ�หนดได้ครบทุกประเภท
การให้การอบรม
การดำ�เนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี้ บุคลากรผูม้ คี วามชำ�นาญถือเป็นส่วนสำ�คัญยิง่
สำ�หรับการดำ�รงอยูแ่ ละความก้าวหน้าของธุรกิจ บริษทั ฯ จำ�เป็นต้องมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ได้รบั การรับรอง
สำ�หรับการทดสอบประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งมีความชำ�นาญ
และแม่นยำ�ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ และของลูกค้าได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ จึงได้มีการฝึกอบรมภายใน
ขึ้นและมีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องการทดสอบประเภทต่าง ๆ โดยสามารถออกใบรับรองการ
ทดสอบโดยไม่ทำ�ลายตามมาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได้ (ออกโดยผู้ได้รับ
ใบรับรองจาก ASNT ในระดับ 3) ตัวอย่างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย มีดังต่อไปนี้
• การทดสอบด้วยรังสี ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Radiographic Testing Level I & II)
• การทดสอบโดยคลืน่ แม่เหล็ก ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Magnetic Particle Testing Level I & II)
• การทดสอบโดยสารแทรกซึม ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Liquid Penetration Testing Level I & II)
• การทดสอบโดยคลืน่ เสียงความถีส่ งู ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Ultrasonic Testing Level I & II)
• การทดสอบด้วยสายตา ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Visual Testing Level I & II)
• การทดสอบความหนาโดยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 และ ระดับ 2
		 (Ultrasonic Thickness of Measurement Level II)
• การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Eddy Current Testing Level I&II)
นอกเหนือจากความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเปิดอบรม
ความรู้ทั่วไปให้กับพนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งาน และความปลอดภัยในองค์กร รวมถึง
บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะที่จำ�เป็นให้แข็งแกร่งขึ้น
แบบ 56-1 One Report
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v 1.5 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
v กลยุทธ์ทางการตลาด

(1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการของบริษัทฯ
นอกเหนือจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายและบริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน
สากลแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการให้กับลูกค้า โดยการทำ�ความเข้าใจ
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและตอบสนองให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ
ได้เพิม่ การบริการด้านการวางแผนการตรวจสอบให้กบั ขบวนการผลิตของโรงกลัน่ นาํ้ มัน และอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกำ�หนดแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และระหว่างการหยุดซ่อมแซมได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกรณีที่บริษัทฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายและตรวจสอบแล้วพบว่า
มีความบกพร่อง บริษัทฯ ก็ให้บริการในการให้คำ�ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแนะนำ�ในการซ่อมแซม รวมถึง
เป็นตัวแทนของลูกค้าในการควบคุมการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย ปัจจุบนั การให้บริการใน
ลักษณะนีไ้ ด้รบั ความนิยมจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยในการประมวลผล รวมทั้งศึกษาปรับปรุงการประมวลผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
(2) การให้บริการที่หลากหลายและมีมูลค่าผลตอบแทนสูง
บริษทั ฯ มีการให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลายทีห่ ลากหลาย ทัง้ วิธกี ารแบบทัว่ ไป (Conventional
NDT) และวิธที ใี่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพ บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท
โดยผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าบริการทีบ่ ริษทั ฯ มีอยูใ่ นปัจจุบนั สามารถครอบคลุมความต้องการทีห่ ลากหลายของกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทฯ ยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายเพื่อนำ�เสนอ
การให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน Advanced
NDT ให้มากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี มีมูลค่าของการให้บริการสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
การใช้วิธีการแบบทั่วไป และสามารถให้บริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและแผนงานการลงทุนในอุปกรณ์สำ�หรับ Advanced
NDT เพิ่มเติมในแต่ละปี
(3) ขยายการให้บริการในต่างประเทศ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรซึ่งเป็น
ผูร้ บั เหมาของไทยทีม่ โี ครงการก่อสร้างในประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึงการเข้าไปรับงานด้วยตัวเอง ซึง่ ปัจจุบนั
เริม่ มีการให้บริการมากยิง่ ขึน้ เช่น การให้บริการงานทดสอบและตรวจสอบในประเทศเมียนมา และคาดว่า
จะขยายบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
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(4) นำ�เสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม ทำ�ให้บริษัทฯ
สามารถประยุกต์ใช้การทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย ความรูท้ างวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
คำ�ปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Engineering Solution Provider) และนำ�เสนอบริการ
ที่เหมาะสมสำ�หรับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะร่วมศึกษาระบบการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งความ
ต้องการของลูกค้า และนำ�เสนอทางเลือกในการทดสอบที่ครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด รวมถึงให้คำ�แนะนำ�
ทางวิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ เพื่อให้ลูกค้าดำ�เนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล
และมีความปลอดภัยสูงสุด
(5) สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยราคาที่แข่งขันได้
สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ สำ�หรับการให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย คือ การให้ผลการทดสอบทีถ่ กู ต้องแม่นยำ�
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ นำ�เสนอบริการในราคาที่แข่งขันได้
โดยมุง่ เน้นการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ต้องอาศัยบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญประกอบกับการควบคุมทีเ่ หมาะสม
รวมทั้ง มีทีมงานด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบหน้างานอย่างสมํ่าเสมอ ทำ�ให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของการบริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
(6) การขยายธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Business Diversification)
บริษัทฯ ทำ�ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายและการตรวจสอบและรับรองมานาน
มากกว่า 30 ปี กลุม่ ลูกค้าหลักเป็นกลุม่ พลังงานและปิโตรเคมี ซึง่ หลายปีทผี่ า่ นมา อุตสาหกรรมพลังงานได้
รับผลกระทบจากราคานํา้ มันในตลาดโลกตกตาํ่ ทำ�ให้ลกู ค้าได้รบั ผลกระทบอันส่งผลให้ปริมาณงานบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานลดลงเช่นกัน รวมถึงปัจจุบันมีแนวโน้มในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลลง
และเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่น
เพื่อให้เกิดความหลากหลายของแหล่งรายได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการกระจายความ
เสี่ยงทางธุรกิจ
v

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ บริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
ปิโตรเคมี เช่น ผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับนํา้ มันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่ นํา้ มัน โรงแยกก๊าซ โรงผลิต
ไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึง่ จำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินงานทีต่ อ่ เนือ่ งและต้องการความปลอดภัยสูงมาก
หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงได้
โดยกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าของโครงการ (Project Owners) ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายและหลักวิศวกรรม โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจำ�
การตรวจสอบในช่วงหยุดซ่อมบำ�รุงใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามที่กฎหมายกำ�หนด
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(2) ผู้รับเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า
การก่อสร้างโรงงานผลิต การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ดำ�เนินโครงการแทน
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม การได้
รับงานเป็นผู้รับเหมาช่วงได้ บริษัทฯ ต้องอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง (Approved vender
list) ของเจ้าของโครงการด้วย กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายรองของบริษทั ฯ คือ อุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะ
งานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น โครงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสูง อุปกรณ์ขบวนการผลิต เป็นต้น
ซึ่งต้องการการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายในการควบคุมคุณภาพ
v ช่องทางการจัดจำ�หน่าย

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำ�หน่าย 2 ช่องทาง คือ
(1) การติดต่อลูกค้าโดยตรง สำ�หรับเจ้าของโครงการ บริษทั ฯ จะใช้วธิ กี ารติดต่อนำ�เสนอบริการ
โดยตรง เพือ่ สร้างโอกาสในการให้บริการและการได้เป็นผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั การรับรอง (Approved vender
list) ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้าจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และ
จะมีการแนะนำ�ต่อ ๆ กัน สำ�หรับในส่วนของผูร้ บั เหมา บริษทั ฯ ก็ใช้วธิ กี ารติดต่อโดยตรงเช่นกัน เพือ่ สร้าง
ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผรู้ บั เหมาในอุตสาหกรรมนีจ้ ะเป็นผูร้ บั เหมารายใหญ่ทใี่ ช้บริการ
กันมาอย่างต่อเนื่อง
(2) การใช้ภาคราชการเป็นสื่อกลาง การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้าน
การตรวจรับรองหม้อนํ้าถังรับความดันสูง ถังแอลพีจี และถังนํ้ามันขนาดใหญ่ จะเป็นการตรวจสอบตาม
กฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขึ้นทะเบียน
ถือเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ผ่านสื่อของหน่วยงานราชการในการแนะนำ�ลูกค้าให้ติดต่อกับ
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

v 1.6 การจัดหาวัตถุดิบที่จำ�เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
วัตถุดบิ ทีจ่ �ำ เป็นในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ มี 2 ประเภท คือ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ใน
การทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย และวัสดุสน้ิ เปลือง เช่น เครือ่ งทดสอบด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู สารรังสี แผ่นฟิลม์
เป็นต้น เครือ่ งมือและอุปกรณ์สว่ นใหญ่ บริษทั ฯ นำ�เข้าจากต่างประเทศและบางส่วนสัง่ ซือ้ จากตัวแทนจำ�หน่าย
ในประเทศไทย ส่วนวัสดุสน้ิ เปลืองจะสัง่ ซือ้ กับตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศแทบทัง้ หมด ทัง้ นี้ ตัวแทนจำ�หน่าย
เครือ่ งมือและวัสดุสน้ิ เปลืองมีอยูห่ ลายราย บริษทั ฯ จึงไม่มคี วามเสีย่ งจากการพึง่ พาผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายใดรายหนึง่
การนำ�เข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีท่ีนำ�เข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI
การซื้อขายจะใช้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบริษัทฯ มิได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าสำ�หรับการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่จดั ว่ามีนยั สำ�คัญ
ต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ สำ�หรับในอนาคตผู้บริหารมีนโยบายในการพิจารณาทำ�สัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในกรณีทย่ี อดซือ้ วัตถุดบิ จากต่างประเทศเพิม่ ขึน้
อย่างมีนยั สำ�คัญ
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v 1.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้งานวัสดุอันตรายที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย เช่น สารรังสี ภายใต้
การควบคุมจากสำ�นักงานปรมาณูเพือ่ สันติ โดยบริษทั ฯ มีการควบคุมการจัดเก็บและใช้งานสารรังสีอย่าง
เข้มงวด สารรังสีที่เหลือจากการใช้งานจะถูกส่งคืนให้กับตัวแทนจำ�หน่ายเพื่อจัดส่งกลับไปในประเทศ
ผูผ้ ลิตตามข้อกำ�หนดทางกฎหมาย ส่วนวัสดุทอี่ าจก่อให้เกิดอันตรายประเภทอืน่ เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี
นํ้ายาล้างฟิล์ม เศษวัสดุ จะถูกรวบรวมและจัดส่งให้กับบริษัทรับกำ�จัดของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
รับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเข้าตรวจสอบการทำ�งานของพนักงาน
ทีห่ น้างานของลูกค้าและรายงานต่อผูบ้ ริหารอย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ ดูแลป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึง
บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การดำ�เนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

v 1.8 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก
			 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) รวม 6 ฉบับในปี 2564 บริษทั ฯ มีรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของ
รายได้รวม โดยในส่วนของการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย บริษัทฯ ได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 91.62
ของรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย และส่วนของการให้บริการตรวจสอบและรับรองได้รับ BOI
คิดเป็นร้อยละ 35.68 ของรายได้จากการตรวจสอบและรับรอง ส่วนของการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลของ
วัสดุได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของรายได้จากการทดสอบคุณสมบัติทางกล

v 1.9 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยทัว่ ไปธุรกิจของบริษทั เป็นลักษณะรับจ้างทำ�งานตามสัญญากำ�หนดการส่งมอบงานจะแตกต่าง
กันตามที่ลูกค้ากำ�หนดบริษัทฯ คำ�นวณมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
โดยวิธีอัตราร้อยละของงานที่เสร็จ (Percentage of work completion)
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2564 งานที่ยังไม่ส่งมอบคิดเป็นมูลค่า 66.29 ล้านบาท

แบบ 56-1 One Report
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v 1.10 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
v หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 98,568,485 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98,568,485 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเป็นหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 98,568,485 บาท คิดเป็น
หุ้นสามัญจำ�นวน 98,568,485 หุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 ประกอบด้วย

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำ�ดับ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละ

1

กลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม 1

22,392,560

22.72

2

กลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 2

19,121,535

19.40

3

กลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร 3

12,213,220

12.39

4

กลุ่มนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4

7,406,815

7.51

5

นางสาววิมล แซ่เตียว

3,675,000

3.73

6

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช

1,788,500

1.81

7

นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ

1,639,400

1.66

8

กลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 5

1,387,755

1.41

9

นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

1,211,600

1.23

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

947,515

0.96

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

71,783,900

72.83

รวมจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

98,568,485

100.00

แบบ 56-1 One Report
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หมายเหตุ :
1
ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

17,840,000

18.10

นางสาวญาณกร รัตคาม

4,502,000

4.57

นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางสาวปรานี รัตคาม

35,910
14,650

0.04
0.01

22,392,560

22.72

รวม
2

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

10,027,500

10.17

นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม
นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม

4,684,035
4,410,000

4.76
4.47

19,121,535

19.40

รวม

3

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายธวัชชัย ลิปิธร ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายธวัชชัย ลิปิธร

4,719,520

4.79

นางสาวกมลนันท์ ลิปิธร

3,864,500

3.92

นางนวลนภา ลิปิธร

3,629,200

3.68

12,213,220

12.39

รวม

แบบ 56-1 One Report
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4

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุธิสาร สิริจันทรดิลก ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก

4,042,500

4.10

นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก

3,364,315

3.41

รวม

7,406,815

7.51

5

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

1,019,355

1.04

นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์

368,400

0.37

1,387,755

1.41

รวม

v 1.11 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและสำ�รองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องนำ�เงิน
กำ�ไรสุทธิจ�ำ นวนดังกล่าวมาใช้เพือ่ ขยายการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ต่อไป บริษทั ฯ อาจกำ�หนดให้การจ่าย
เงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนดข้างต้นได้
ข้อมูลการจ่ายปันผล

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)

0.00

0.05

0.05

เงินปันผลประจำ�ปี (บาท)

0.20

0.30

0.35

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.041

0.41

0.52

485.11%

72.82%

67.09%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจำ�ปี 2564 ที่จะนำ�เสนอพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565
แบบ 56-1 One Report
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v 1.12 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1.12.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วย
1.12.1.1 ที่ดิน
โฉนดเลขที่

ที่ตั้ง

เนื้อที่

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

มูลค่าสุทธิ
(บาท)

วัตถุประสงค์ในการถือ
ครองที่ดิน

66114 และ
66115

อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

1 งาน
66 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

1,932,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานสาขา

66116

อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

41 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

287,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานสาขา

31034 และ อ.บ้านบึง
2 ไร่
31035
จ.ชลบุรี
6628
เขตประเวศ 38 ตารางวา
จ.กรุงเทพฯ
107110
อ.ศรีราชา
1 ไร่
จ.ชลบุรี
205926
อ.ศรีราชา
2 ไร่
จ.ชลบุรี
72919
อ.ศรีราชา
1 ไร่ 3 งาน
จ.ชลบุรี 74.2 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

7,500,000

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

2,280,000

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

3,081,000

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

9,800,000

เป็นเจ้าของ

-ไม่มี-

14,101,180

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานย่อย
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานสาขา
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานสาขา

รวมที่ดินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

110547

อ.เมือง
จ.ระยอง

2 ไร่

89857

อ.เมือง
จ.ระยอง

2 ไร่ 1 งาน
18.6 ตารางวา

89858

อ.เมือง
จ.ระยอง

1 ไร่ 3 งาน
77.9 ตารางวา

38,981,180

จดจำ�นอง
กับธนาคาร
ทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน)
จดจำ�นองกับ
ธนาคาร
ทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน)
จดจำ�นองกับ
ธนาคาร
ทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน)

รวมที่ดินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

แบบ 56-1 One Report

-ไม่มี-

2,800,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานใหญ่

-ไม่มี-

4,000,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานใหญ่

-ไม่มี-

2,200,000

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
สำ�นักงานใหญ่

9,000,000
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1.12.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น
ประเภทของสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็นเจ้าของ

มูลค่าคงเหลือสุทธิ (บาท)
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
38,138,634.59

เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่งติดตั้งสำ�นักงาน
งานระบบสาธารณูปโภค

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

37,708,494.77
1,026,921.83
717,886.17
438,462.72

ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

20,138,439.35
98,168,839.43

รวมส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

จดจำ�นองกับธนาคารทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน)
รวมส่วนที่บริษัทฯ จดจำ�นองกับธนาคาร

9,856,482.51

ยานพาหนะ

9,856,482.51
14,104,203.64

เป็นผู้เช่า (สัญญาเช่าทางการเงิน)
รวมส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้เช่า

14,104,203.64

ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง บริษทั ฯ ได้น�ำ ไปจดจำ�นองไว้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท
และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน 30 ล้านบาท กับธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
v 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการเรียกชำ�ระเงินจากลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท., Chevron, ESSO โดยบริษัทฯ มีรายได้จาก
กลุ่มนี้ประมาณกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งไม่มีปัญหาการชำ�ระเงิน ในบางกรณีอาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบ
การตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบ้าง
ส่วนลูกค้ากลุม่ ที่ 2 เป็นผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (Contractor) บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุม่ นีป้ ระมาณกว่า
ร้อยละ 40 ซึ่งปกติโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงกลั่นนํ้ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการ
จะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ดำ�เนินโครงการ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงใน
ส่วนของงานทดสอบ งานตรวจสอบและรับรอง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับเหมาหลักไม่สามารถดำ�เนินโครงการ
ได้สำ�เร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับชำ�ระจาก ผู้ว่าจ้างจนส่งผลกระทบต่อผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้
แบบ 56-1 One Report
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การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสีย่ งในการผิดนัดชำ�ระหนีใ้ นอนาคตไว้ โดยการพิจารณา
การให้เครดิตลูกค้ากลุ่มที่ 2 ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสม
ของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการที่จะดำ�เนินการ รวมทั้งพิจารณาประวัติการชำ�ระหนี้โดยการ
สอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส กรณีมี
ข้อบ่งชี้ของการผิดนัดชำ�ระหนี้ บริษัทฯ จะดำ�เนินการขอให้ผู้รับเหมาจัดทำ�หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจาก
ผูร้ บั เหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง หรืองดการให้บริการกับลูกค้ารายนัน้ ชัว่ คราวจนกว่ามูลหนีเ้ ก่าได้
รับการชำ�ระเรียบร้อย
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานให้บริการเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) จึงจำ�เป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นยำ� เนื่องจากว่า หากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำ�มา
ซึ่งความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง ยังต้องมีจำ�นวนพนักงานที่มีความสามารถจำ�นวนมาก
เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่ไม่มีความสามารถ อาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรด้วยการส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมภายใน
ดำ�เนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย การตรวจสอบและรับรอง และหลักสูตรอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ความปลอดภัยในการทำ�งาน ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบายในการคัดกรองพนักงาน
ทีเ่ ข้มงวดเพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งและได้ท�ำ ข้อตกลงกับสถานศึกษาหลายแห่ง เพือ่ ช่วย
ในการจัดหาบุคลากร จึงสามารถทำ�ให้คดั สรรบุคลากรใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การทำ�งาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียงพอสำ�หรับการให้บริการและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่งสามารถทำ�ให้เกิดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
บริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยการให้ค่าตอบแทน
ในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการทำ�ประกันสุขภาพ
จัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เป็นสวัสดิการให้กบั พนักงาน ให้ทนุ การศึกษาในสายงานเกีย่ วข้อง และอืน่ ๆ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงานซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถรักษาบุคลากร
ของบริษัทฯ ไว้ได้
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3. ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย (Non-Destrutive Testing) จะมีการรายงานผลการ
ทดสอบระบุสิ่งที่ตรวจพบในชิ้นงานและประเมินผลเบื้องต้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับของ
มาตรฐานสากล ซึ่งไม่ใช่การรับประกันหรือการรับรองว่าชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบจะมีความเหมาะสมใน
การใช้งานทั้งหมด เนื่องจากยังต้องนำ�ข้อมูลทั้งด้านการออกแบบ วัสดุ การทดสอบอื่น ๆ มาประกอบ
และวิเคราะห์ตอ่ ไปอีก หรือกล่าวได้วา่ การทดสอบเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพเท่านั้น ส่วนงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นการ
ตรวจสอบที่มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ข้อมูลการออกแบบ วิธีการผลิต การทดสอบอื่น ๆ นอกเหนือ
จากการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย มาประกอบและประมวลผลตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานสากลและ/หรือ
ข้อกำ�หนดของกฎหมาย ซึง่ อาจมีความเสีย่ งเกิดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ทำ�ให้ชิ้นงานมีความเสียหายจากการใช้งานจริง
การป้องกันและลดความเสี่ยง
สาเหตุทกี่ ารตรวจสอบและรับรองคุณภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้นนั้ ส่วนใหญ่มาจากการทำ�งาน
ข้ามขั้นตอนและ/หรือละเลยการทำ�งานอย่างจริงจังของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาให้
ความรูค้ วามสามารถในการทำ�งาน โดยผูป้ ฏิบตั งิ านต้องผ่านการอบรมและการปฏิบตั งิ านภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและผลกระทบหากไม่ปฏิบัติงานอย่างที่ควร รวมทั้ง
การตรวจสอบและกำ�กับเป็นระยะ ๆ ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่เคยได้รบั การร้องเรียนจาก
ลูกค้าบริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงจากการรับรองผลงานเป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้
และไม่เคยประเมินผลการตรวจสอบผิดพลาดแต่อย่างใด
4. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
การทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ เป็นการบริการที่ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก
ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถอาจแยกตัวมาตั้งธุรกิจขึ้นมาแข่งขันหรือแบ่งส่วนในตลาดจากบริษัทฯ ได้ไม่
ยากนัก แต่การทีธ่ รุ กิจจะเติบโตต้องอาศัยระบบงานและผลงานทีด่ ี รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
อีกมาก นอกจากนี้ ยังมีบริษัทคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทยโดยให้บริการที่แตกต่างจากงานที่
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายขั้นสูง (Advanced NDT)
การป้องกันและลดความเสี่ยง
นอกจากการให้ผลตอบแทนสูงแก่พนักงานทีม่ คี วามสามารถแล้ว บริษทั ฯ ยังมุง่ สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับพนักงานบริษัทฯ ได้จัดทำ�ข้อตกลงการว่าจ้างที่รัดกุมเพื่อป้องกันการลาออกแล้วมาตั้งธุรกิจแข่งขัน
กับบริษัทฯ ในภายหลัง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ด้านการตรวจสอบและ
ทดสอบเพื่อนำ�มาเพิ่มมูลค่าการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวทางการตลาดโดยการ
เป็นพันธมิตรกับบริษทั ต่างชาติทมี่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้าน Advanced NDT ในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน
ซึ่งทำ�ให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลูกค้าในตลาดเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากพันธมิตร เพื่อ
พร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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5. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงมีความเสี่ยงตํ่า จากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละการชำ�ระหนี้ อีกทัง้ บริษทั คูค่ า้ มีขนาดใหญ่และมีความมัน่ คงทางการเงินสูง จึงทำ�ให้ไม่มี
ความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ
6. ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษทั ฯ มีการซือ้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศเป็นจำ�นวนน้อย จึงมีความ
เสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราบ้างเล็กน้อย ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นทั้งในด้านรายรับและรายจ่าย
7. ความเสี่ยงด้านสภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น
อุตสาหกรรมการสำ�รวจและขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม
Steel Fabrication ซึง่ จากการทีร่ าคานํา้ มันมีการปรับตัวลดลง ส่งผลต่อการลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึง
งบประมาณทีล่ กู ค้าจะใช้ในการตรวจสอบโรงงาน จึงเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลโดยตรงกับความต้องการใช้บริการงาน
ทดสอบและตรวจสอบ และเนือ่ งจากปริมาณทีล่ ดลง ทำ�ให้เกิดการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรมรุนแรงขึน้
บริษทั ฯ จำ�เป็นทีต่ อ้ งลดราคางานบริการบางประเภทลงตามสมควร เพือ่ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าสำ�คัญไว้
ซึ่งทำ�ให้ผลประกอบการลดตํ่าลงด้วยเช่นกัน
การป้องกันและลดความเสี่ยง
1. รักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นพันธมิตรซึ่งใช้บริการของบริษัทฯ มาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรับลด
		 ค่าบริการลงเล็กน้อย
2. เร่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
		 (Clean Energy) อุตสาหกรรมกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ให้มากขึ้น
3. พัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ISO/IEC 17025,
		 ISO/ IEC 17020, ISO 9001 และ ISO 45001 เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพงาน
		 บริการแก่ลูกค้า
4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความหลาก
		 หลายของบริการ
5. จัดตั้งกลุ่มงานการตลาด และกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายตลาดงานด้านการทดสอบ
		 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาให้กว้างขึ้น
		 อีกทั้งศึกษาความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและ/หรือ
		 เสริมสร้างบริการใหม่ให้มากยิ่งขึ้น
6. จัดตั้งส่วนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและประเมินความ
		 เหมาะสม เพื่อนำ�มาพัฒนาเป็นบริการใหม่ให้กับลูกค้า
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8. ความเสี่ยงเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง
บริษทั ฯ มีการใช้วสั ดุสนิ้ เปลืองในการให้บริการหลายชนิดด้วยกันและมีมลู ค่าไม่สงู นัก ส่วนใหญ่จะ
สัง่ ซือ้ ผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศและจากผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลายรายด้วยกันโดยไม่เน้นสัง่ ซือ้ จากรายเดียว
บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำ�หน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในการให้บริการ
9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยที่มีความ
สำ�คัญและส่งผลต่อการเติบโตและทิศทางการดำ�เนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ
จึงต้องติดตามข่าวสาร ข้อมูล ทิศทางการดำ�เนินงานของรัฐบาลตลอดเวลาทัง้ ในส่วนของบริษทั ควอลลีเทค
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และทำ�งานประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง
โดยกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องดำ�เนินการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ
จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อนำ�ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ
มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
10. ความเสีย่ งทางธุรกิจเนือ่ งจากผลกระทบของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา ได้สง่ ผลต่อการดำ�เนินธุรกิจทัว่ โลก ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รบั ผลกระทบ
ด้านรายได้และความสามารถในการทำ�กำ�ไร มีการลดกำ�ลังการผลิตหรือชะลอโครงการออกไป รวมถึงกลุม่
ลูกค้าหลายบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้าไปในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปทำ�งานได้ ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มาก
พอสมควร ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง และยังไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะควบคุมได้ในระยะเวลาอันสัน้ บริษทั ฯ จึงได้ด�ำ เนินมาตรการบรรเทาต่าง ๆ
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยบริษทั ฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ
การป้องกันความเสี่ยง
1. ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น ดำ�เนินมาตรการ
ลดต้นทุน ค่าใช้จา่ ย เน้นการรักษาสภาพคล่อง อีกทัง้ ยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
2. กำ�หนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการให้พนักงานของบริษัทฯ
ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK ในกลุ่มพนักงานทุกสัปดาห์
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การจัดสถานที่ทำ�งานให้มีการเว้นระยะห่าง การดำ�เนินนโยบาย Work From Home รวมถึงการปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่มีการออกประกาศ หรือคำ�สั่งโดยกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3. การจัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือสถานทีท่ �ำ งานสำ�รองให้พร้อมต่อการใช้งาน ในกรณีทเี่ กิดการ
แพร่ระบาดรุนแรง และไม่สามารถเข้ามาปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ ได้ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
11. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ด้วยบริษัทฯ ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ ท่อ ถังบรรจุสารเคมี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ของลูกค้า รวมถึงต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน
ทัง้ ลูกค้า ผูร้ บั เหมา เป็นต้น จึงอาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั หิ น้าที่ บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนด
มาตรการควบคุม กำ�หนดขั้นตอนการทำ�งานที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน และที่สำ�คัญ คือ การเสริมสร้าง
ความตระหนักและสร้างมาตรการให้พนักงานมีวิจารณญาณที่จะปฏิเสธงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ทำ�ประกันภัยบุคคลที่ 3 สำ�หรับความเสียหายจากอุบตั เิ หตุทมี่ ผี ลมาจากการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ใน
วงเงินที่เพียงพอและครอบคลุมตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน รวมถึงลูกค้า
ทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติงานบนชายฝั่ง (Onshore) และปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง (Offshore) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ต่อบุคคลภายนอก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำ�ประกัน
สุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุจากการทำ�งานให้กบั พนักงาน เพือ่ คุม้ ครองหากเกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน
v 3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
		
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ดำ�เนินธุรกิจวิศวกรรมเพือ่ ความปลอดภัย (Safety
Engineering Service) ด้านงานบริการการทดสอบโดยไม่ท�ำ ลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบ
แบบทำ�ลาย (Destructive Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical
and Metallurgical Testing) การตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification) รวมถึงงาน
บริการการให้ความเห็นเรื่องความปลอดภัยทางวิศวกรรมในระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third
Party Engineering Service) ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ซึง่ ถือได้วา่ ธุรกิจของบริษทั ฯ มีสว่ น
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยตรง เนื่องจากช่วยสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจแบบยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตบนหลักความยั่งยืน
ตลอดจนการให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมาย มาตรฐานการทำ�งาน หลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่กำ�หนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ
แบบ 56-1 One Report

56

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเกี่ยงข้องในสายโซ่อุปทาน
ตัง้ แต่ตน้ นํา้ ได้แก่ คูค่ า้ และคูค่ า้ ทางธุรกิจ จนถึงกิจกรรมปลายนาํ้ ได้แก่ การส่งมอบบริการและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ โดยได้ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างกัน
ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

การดำ�เนินงานเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายการดำ�เนินงาน

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

• ธุรกิจมั่นคง มีการเติบโตทางธุรกิจ • มีการรายงานข้อมูลข่าวสารอย่าง
• การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส ถูกต้อง และตรงเวลา
ทั่วถึงและสามารถตรวจสอบได้
• มีการจัดประชุมให้ข้อมูลกับผู้ถือ
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
หุ้นทุกปี พร้อมตอบข้อซักถาม
• มีช่องทางการสื่อสารผ่านนักลงทุน
สัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล
• มีการประชุมกับนักลงทุนทุกปีผ่าน
กิจกรรมพบปะนักลงทุน
(Opportunity Day)

คู่ค้า/คู่ค้าทางธุรกิจ (Supplier/
Business Partner)

• คัดเลือก ขึ้นทะเบียน บริหาร และ • มีการตรวจประเมินคู่ค้า
ติดตามผลของคู่ค้าอย่างโปร่งใส
ที่สำ�คัญทุกปีเพื่อขึ้นทะเบียน
และเป็นธรรม
คู่คา้ โดยประเมินเรื่องการปฏิบัติ
• การชำ�ระตรงเวลา และตรงตาม
ตามมาตรการต่อต้านทุจริตร่วมด้วย
เงื่อนไขที่ตกลงกัน
• ปฏิบัติตามหลักการแข่งขันที่ดี
• การแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยคัดเลือกคู่ค้าตามเกณฑ์และ
• ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์
เกิดผลประโยชน์ทางการค้าสูงสุด
ใด ๆ กับคู่ค้า/คู่ค้าทางธุรกิจ
ต่อบริษทั ฯ
• สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของ
• มีการพิจารณาจัดซื้อสินค้าจาก
บริษัทฯ แก่คู่ค้า/คู่ค้าทางธุรกิจ
คู่ค้าที่มีการดำ�เนินนโยบายดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(Green Procurement)
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ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

การดำ�เนินงานเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายการดำ�เนินงาน

ลูกค้า (Customer)

• การปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไข • เสนอราคาหรือประมูลงานตาม
ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ระบบและเป็นธรรม
• การสร้างความพึงพอใจในการให้ • ส่งมอบบริการทีม่ ีความถูกต้อง
บริการ
และมีคุณภาพภายในเวลาที่
• มีระบบมาตรฐานในการทำ�งานที่ดี กำ�หนดคิดเป็นร้อยละ 100
• พัฒนาและปรับปรุงบริการที่ตอบ • ทำ�งานตามมาตรฐานสากลหรือ
โจทย์
มาตรฐานระบบคุณภาพที่บริษัทฯ
• ความต้องการของลูกค้า
ได้รับการรับรอง เช่น ASNT, API
ISO9001, ISO/IEC17025 เป็นต้น
• สำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
ตามแผนงานที่กำ�หนด พร้อม
กำ�หนดเป้าหมายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

พนักงาน

• การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน
ถูกต้อง ตรงเวลา
• ผลตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม
• การเติบโตในสายอาชีพ
• ความสุขในการทำ�งานและความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน
• เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ข้อร้องเรียน
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• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานทุก
ไตรมาส เพื่อสื่อสารข้อมูลกับ
พนักงาน
• จัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคล
และแผนการเติบโตในสายอาชีพ
สำ�หรับพนักงานทุกระดับ
• จัดช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนที่
เหมาะสม
• จัดให้มีคณะกรรมการความ		
ปลอดภัย คณะกรรมการสวัสดิการ
และคณะทำ�งานอื่น ๆ เพื่อประชุม
สื่อสารและกำ�หนดนโยบายร่วมกัน
• จัดทำ�โครงการแรงงานสัมพันธ์
ทุกไตรมาส เพื่อสื่อสารรับข้อคิด
เห็นจากพนักงาน

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทำ�ได้ เช่น ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัด
พลังงานโดยการตัง้ เวลาปิดเครือ่ งปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพือ่ ประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลสิง่ แวดล้อม
จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บสำ�หรับแยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำ�ลายอย่างถูกวิธี และได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินกิจกรรม
บริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า เป็นต้น
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อความปลอดภัยในชีวติ สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงกำ�หนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน
สากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
บริ ษั ท ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เป็นผู้ดำ�เนิน
การควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำ�คัญในเรือ่ งของ
การสร้างความปลอดภัย การดำ�เนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานในปี 2564 ได้แก่
• การจัดทำ�แผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน
หรือการเกิดอันตรายบริเวณสถานทีต่ า่ ง ๆ ในบริษทั ฯ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
• เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และป้าย
ประกาศบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความ
ปลอดภัยแก่ตนเอง
• นอกจากการให้ความรูค้ วามเข้าใจเบือ้ งต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
แก่พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภายใน ซึง่ ไม่เพียงแต่ชว่ ยให้เกิดปลอดภัยในการทำ�งานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการดำ�เนินชีวติ
ประจำ�วันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทำ�งานที่ถูกต้อง เป็นต้น
• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความ
ปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจำ�ทุกเดือน
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำ�เนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เป้าหมาย
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติผ่านการลดการใช้พลังงาน โดยใน
ปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ�โครงการที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังไม่ได้มีการ
กำ�หนดเป้าหมายที่ชัดเจนในปี 2564 โดยผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยกำ�หนดเปิดเครือ่ งปรับอากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส
พร้อมกับการตั้งเวลาการเปิด-ปิด ก่อนและหลังเวลาเริ่มทำ�งาน เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
2. โครงการเปลีย่ นก๊อกนํา้ อ่างล้างมือเพือ่ ประหยัดนัา้ โดยเปลีย่ นเป็นระบบทีช่ ว่ ยประหยัดนํา้ มากขึน้
3. โครงการลดการใช้กระดาษ โดยนำ�ระบบเอกสารออนไลน์มาใช้ในการทำ�งาน ได้แก่ ระบบ
ขออนุมัติลา ขออนุมัติทำ�งานล่วงเวลา การขอเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดการใช้
หมึกพิมพ์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
4. โครงการบริหารจัดการรถยนต์ โดยบริษัทฯ นำ�ระบบบริหารจัดการรถยนต์ (QVM) มาใช้ใน
การบริหารจัดการรถยนต์ โดยเป็นโปรแกรมที่ช่วยกำ�หนดเส้นทางที่สามารถใช้รถยนต์ร่วมกันได้ในหลาย
หน่วยงาน เพื่อช่วยประหยัดการใช้นํ้ามัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ
5. โครงการติดตั้ง GPS รถยนต์ เพื่อควบคุมเส้นทางการใช้รถยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยประหยัด
นํ้ามัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ
6. การบริหารจัดการของเสีย โดยบริษัทฯ มีวัสดุปนเปื้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
งานบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการเรื่องที่จัดเก็บให้เป็นสัดส่วน และส่งกำ�จัดผ่าน
บริษัทรับกำ�จัดวัสดุปนเปื้อนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองทุกครั้งที่มีการส่ง
กำ�จัดวัสดุปนเปื้อน
7. โครงการแยกขยะในสำ�นักงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการรณรงค์และจัดหาถังขยะแยกประเภท
เพื่อให้พนักงานทำ�การแยกขยะให้ถูกวิธี
8. บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial) ระดับ 2 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ รับรองว่าบริษทั ฯ ดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้ส�ำ เร็จตาม
ความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
บริ ษั ท ควอลลี เ ทค จำ � กั ด (มหาชน) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม ควบคูไ่ ปกับการให้ความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบทางสังคม
ทัง้ ภายในและภายนอก โดยกำ�หนดเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมเรือ่ งการดูแล
และพัฒนาบุคลากร การดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คำ�นึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพ
ในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การทีบ่ ริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการ
ทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ
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ตามมาตรฐานสากลและข้อกำ�หนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัย
สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกำ�หนดหรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังกำ�หนดไว้ในค่านิยมของบริษทั ฯทีว่ า่ “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า
รักษาคุณภาพ”
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ของบริษัทฯ ดังนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำ�เนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการ
ดำ�เนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดำ�เนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
จึงได้จดั ทำ�แนวทางการปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถสรุปใจความสำ�คัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ จึงถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ใน
อนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำ�งานของตน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจในกฎระเบียบทีใ่ ช้เป็นหลักในการปฏิบตั งิ านของทางราชการ ทัง้ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับ
แล้วและทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับในอนาคต โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการทำ�งานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
• กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง หรือข้อมูลจำ�เพาะ
ของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
• บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า
รวมทัง้ เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ประเมินบริษทั ฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิด
เผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถ่ กู ต้องตามความจริงตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
• กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ได้มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ
จะดำ�เนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำ�กับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
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• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทำ�ให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ/ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้
อำ�นาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
ปกป้องเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ฯ รวมทัง้ ต้องไม่กระทำ�การใด ๆ ทีเ่ ป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำ�หนดการ
จ้างงานหมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน
การปรับเลือ่ นตำ�แหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อบังคับ การสิน้ สุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำ�งานใหม่ ตลอดจนการเข้ามี
ส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
การเคาพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
ให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมาโดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้
เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน
ความพิการผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคมสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย และวัฒนธรรม
ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคม ดังต่อไปนี้
• จัดตัง้ กองทุนการศึกษาโครงการ “กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพือ่ การศึกษา” เพือ่ มอบทุนการ
ศึกษาแบบต่อเนื่องให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดระยอง
• เปิดฝึกอบรมให้อาจารย์และนักศึกษาของสถานศึกษาสายวิชาชีพ
• รับนักศึกษามาฝึกงานที่บริษัทฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิชาชีพและงานด้านสนับสนุน
ทั้งการฝึกปฏิบัติแบบแบบระยะสั้นและระยะยาว (สหกิจศึกษา)
• การร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
• การว่าจ้างผูพ้ กิ ารเข้าทำ�งาน เพือ่ เปิดโอกาสให้ในการทำ�งานแก่ผพู้ กิ าร และสนับเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
• โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน และชุมชน

แบบ 56-1 One Report

62

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการ
หนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเป็นมากกว่าการทำ�สาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่
เป็นสิ่งที่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่ม
พันธมิตรของบริษัทฯ ก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีอย่าง
ยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำ�หนดทิศทาง
และแนวทางการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนำ�เสนอความ
คิดสร้างสรรค์ทจี่ ะส่งผลทัง้ ในเชิงมูลค่าและคุณค่าทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ
ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
v 4.การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
• ผลการดำ�เนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย •
สรุปผลการดำ�เนินงาน
ปี 2564 งบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีรายได้รวม 392.11
ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 32.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.64 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ได้
รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่น รวมถึงลูกค้ากลุ่มงานทดสอบโดยไม่ทำ�ลายในโครงการ
ก่อสร้าง (Fabrication) บางโครงการได้เลือ่ นแผนการดำ�เนินงานออกไป ส่วนทางด้านต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยรวมลดลงจากปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ดำ�เนินมาตรการเรื่องการควบคุมต้นทุนการให้บริการ และปรับค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน
ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขันได้ ส่งผลให้กำ�ไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
มีจำ�นวน 6.61 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 25.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 79.23 เมื่อเทียบกับปี 2563
โครงสร้างรายได้

ร้อยละ

ปี 2563

ปี 2564
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

การทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย

200.22

51.06

184.80

43.53

8.34

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

154.55

39.41

204.01

48.06

-24.24

การให้บริการอื่น ๆ

34.91

8.90

32.71

7.70

6.73

รายได้อื่น ๆ

2.43

0.63

3.03

0.71

-19.80

392.11

100.00

424.55

100.00

-7.64

รวมรายได้
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ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจำ�นวน 305.99 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 9.41 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.98 สัดส่วนต้นทุนในการให้บริการปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 78.52 ของรายได้จากการให้
บริการ ทำ�ให้บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้น ร้อยละ 21.48 ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นร้อยละ
25.18 มีต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายจำ�นวน 10.38 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
7.81 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำ�นวน 68.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 2.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
4.38 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยรวมต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลง เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินมาตรการเรือ่ งการควบคุมต้นทุนการให้บริการและปรับค่าใช้จา่ ย
ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขันได้
กำ�ไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิในส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ จำ�นวน 6.61 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 25.22 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 79.23 เมื่อเทียบกับปี 2563 การลดลงของกำ�ไรสุทธิเนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายและให้บริการลดลง
อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
งบการเงินรวม

ปี 2564
(ร้อยละ)

ปี 2563
(ร้อยละ)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

21.48

25.18

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

1.83

7.63

อัตรากำ�ไรสุทธิ

1.70

7.55

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1.50

7.04

ในปี 2564 บริษทั ฯ มีอตั รากำ�ไรขัน้ ต้นร้อยละ 21.48 ลดลงจากปีกอ่ นทีม่ อี ตั รากำ�ไรขัน้ ต้นร้อยละ
25.18 มีอัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานร้อยละ 1.83 อัตรากำ�ไรสุทธิร้อยละ 1.70 และอัตราผลตอบแทน
จากส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.50 ซึ่งพบว่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563
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ฐานะทางการเงิน
ปี 2564

งบการเงินรวม

ปี 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์

506.88

100.00%

516.70

100.00

-1.90

หนี้สิน

69.73

13.76%

69.55

13.46

0.27

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 433.36

85.50%

447.33

86.58

-3.12

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 506.88 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 320.16 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 186.72 ล้านบาท สินทรัพย์
รวมลดลงจำ�นวน 9.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 เมือ่ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีม่ สี นิ ทรัพย์
รวม 516.70 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ มีรายได้ลดลง และไม่มีการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะเพื่อใช้ในการให้บริการมากนัก ทำ�ให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
ลูกหนี้การค้า-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ในปี 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 79.11 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2563 จำ�นวน 19.92 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำ�นวน 68.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2563 จำ�นวน 2.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาการ
ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าขั้นตํ่า 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไปวางบิลซึ่งบริษัทฯ จะทำ�การพิจารณาระยะเวลา
การให้สินเชื่อจากประวัติลูกค้า ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำ�ระเงินในอดีต สำ�หรับนโยบายการ
ตัง้ ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้า และสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาบริษทั ฯ
ได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาปรับใช้ในการคำ�นวณค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องตัง้ ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำ�นวน 1.32 ล้านบาท
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ปี 2564

ปี 2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

98.50

117.84

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – ลูกหนี้การค้า

(19.39)

(18.81)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

79.11

99.03

ปี 2564

ปี 2563

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

98.50

71.14

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น – สินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-สุทธิ

(19.39)

(4.85)

79.11

66.29

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2564 มีจ�ำ นวน 159.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำ�นวน
18.02 ล้านบาท สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในปี 2564 มีจ�ำ นวน 14.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำ�นวน 0.82
ล้านบาท โดยบัญชี ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการลงทุน
ในเครื่องมือ อุปกรณ์ และพานพาหนะเพื่อใช้ในการให้บริการมากนัก
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำ�นวน 69.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 0.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำ�นวน
6.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.77 เนื่องจาก บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าจากการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจำ�นวน 5.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.66
เนื่องจากบริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินตามสัญญา
เช่าซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในการดำ�เนินงานลดลง
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 433.36 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันสิ้นงวดปี 2563 จำ�นวน 13.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.12 เนื่องจากบริษัทฯ
มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)
กระแสเงินสด

ปี 2564

ปี 2563

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

55.85

77.51

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(18.15)

(52.02)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(24.08)

(40.03)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

13.62

(14.54)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

40.89

27.27

บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงานจำ�นวน 55.85 ล้านบาท โดยมีก�ำ ไรจากการดำ�เนิน
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานจำ�นวน 32.42 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สิน
จากการดำ�เนินงานเปลี่ยนแปลงจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำ�นวน 19.55 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5.97 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1.70 ล้านบาท และ
มีเงินสดรับคืนภาษีเงินได้จำ�นวน 3.34 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 18.15 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสดรับคืน/จ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่นจำ�นวน 24.50 ล้านบาท มีเงินสดรับ
จากการเลิกกิจการของบริษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดทีจ่ า่ ยไปจำ�นวน 13.42 ล้านบาท และมีการจ่ายซือ้ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการให้บริการจำ�นวน 7.51 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 24.08 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำ�นวน
24.64 ล้านบาท จ่ายหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจำ�นวน 3.19 ล้านบาท และเงินสดรับจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจ
ควบคุมจำ�นวน 3.75 ล้านบาท
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 40.89
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 13.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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สภาพคล่อง
สภาพคล่อง

ปี 2564

ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

7.57

8.59

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

4.16

4.27

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

88

86

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

8.47

7.19

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)

44

51

บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 7.57 เท่า ลดลง 1.02 เท่า จากปี 2563 เนือ่ งจาก
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงและมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2564 เท่ากับ 88 วัน เพิ่มขึ้น 2 วัน จากปี 2563 เนื่องจาก
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้รบั ชำ�ระหนีจ้ ากลูกค้าบางรายช้ากว่ากำ�หนด จึงทำ�ให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้
ส่วนระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ยในปี 2564 เท่ากับ 44 วัน ลดลง 7 วัน จากปี 2563
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v ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2564

ผลการด�ำเนินงาน

จำ�นวน

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563

จำ�นวน

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562

จำ�นวน

ร้อยละ

รายได้รวม

392,113.79 100.00 424,553.87 100.00

473,576.34

100.00

รายได้จากการให้บริการ

389,686.84

99.38

421,521.31

99.29

470,165.42

99.28

ต้นทุนการให้บริการ

305,989.60

78.04

315,396.47

74.29

347,663.31

73.41

กำ�ไรขั้นต้น

83,697.24

21.48 * 106,124.84 25.18*

122,502.11

26.06*

รายได้อื่น

2,426.95

0.62

3,032.56

0.71

3,410.92

0.72

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย

86,124.19

21.96

109,157.41

25.71

125,913.03

26.59

ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย

10,384.18

2.65

11,263.54

2.65

6,193.99

1.31

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

46,439.56

11.84

43,166.11

10.17

39,691.48

8.38

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,032.00

0.52

2,326.50

0.55

2,993.00

0.63

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

20,145.71

5.14

20,251.52

4.77

21,781.36

4.60

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

68,617.27

17.50

65,744.13

15.49

64,465.84

13.61

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,122.74

1.82

32,149.74

7.57

55,253.20

11.67

697.17

0.18

752.29

0.18

594.17

0.13

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

6,425.57

1.64

31,397.45

7.40

54,659.03

11.54

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(105.86)

(0.03)

121.17

0.03

3,698.40

0.78

กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง

6,531.43

1.67

31,276.28

7.37

50,960.63

10.76

0.00

0.00

336.96

0.08

(114.32)

(0.02)

กำ�ไรสำ�หรับปี

6,531.43

1.67

31,613.24

7.45

50,846.31

10.74

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4,065.14

1.04

(529.02)

(0.12)

(3,277.99)

(0.69)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

10,596.57

2.70

31,084.22

7.32

47,568.31

10.04

ต้นทุนทางการเงิน

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.067

0.323

0.517

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

4.40

4.54

4.63

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1.00

1.00

1.00
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v บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 		
งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

40,888.78

8.07

27,265.52

5.28

50,103.29

9.24

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 79,113.97

15.61

99,029.96

19.17 105,826.49 19.51

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

68,956.42

13.60

66,290.82

12.83

93,409.46

17.22

สินค้าคงเหลือ

10,537.82

2.08

8,835.70

1.71

9,484.81

1.75

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

120,664.56 23.81

95,763.79

18.53

78,386.98

14.45

13,737.75

2.66

0.00

0.00

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

0.00

0.00

320,161.55 63.16 310,923.54 60.18 337,211.03 62.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน

159,227.30 31.41 177,244.45 34.30 189,537.63 34.94
0.00

0.00

0.00

0.00

66.66

0.01

สินทรัพย์สิทธิการใช้

14,104.20

2.78

14,924.25

2.89

0.00

0.00

ค่าความนิยม

4,844.34

0.96

4,844.34

0.94

0.00

0.00

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น นอกจากค่า
ความนิยม

1,837.96

0.36

2,260.03

0.44

2,019.42

0.37

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3,229.32

0.64

2,813.69

0.54

1,623.07

0.30

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

186,722.72 36.84 205,774.17 39.82 205,240.11 37.84

รวมสินทรัพย์

506,884.27 100.00 516,697.71 100.00 542,451.14 100.00
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v บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
		 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
		 ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

39,351.73

7.76

32,929.93

6.37

54,815.11

10.11

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายใน 1 ปี

2,931.24

0.58

3,003.46

0.58

1,944.45

0.36

0.00

0.00

276.82

0.05

0.00

0.00

42,282.97

8.34

36,210.21

7.01

56,759.56

10.46

หนี้สินตามสัญญาเช่า

3,745.49

0.74

6,028.06

1.17

3,593.29

0.66

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

23,706.06

4.68

27,309.77

5.29

25,601.27

4.72

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

27,451.55

5.42

33,337.83

6.45

29,194.56

5.38

รวมหนี้สิน

69,734.52

13.76

69,548.04

13.46

85,954.12

15.85

ทุนจดทะเบียน

98,568.49

19.45

98,568.49

19.08

98,568.49

18.17

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

98,568.49

19.45

98,568.49

19.08

98,568.49

18.17

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

75,175.54

14.83

75,175.54

14.55

75,175.54

13.86

สำ�รองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

10,680.19

2.11

10,680.19

2.07

10,680.19

1.97

สำ�รองตามกฎหมาย

10,346.85

2.04

10,346.85

2.00

10,346.85

1.91

ยังไม่ได้จัดสรร

238,587.77

47.07

252,559.20

48.88

261,692.27

48.24

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

433,358.84

85.49

447,330.26

86.57

456,463.33

84.15

3,790.91

0.75

(180.59)

(0.03)

33.69

0.01

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

437,149.75

86.24

447,149.67

86.54

456,497.02

84.15

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

506,884.27

100.00

516,697.71

100.00

542,451.14

100.00

แบบ 56-1 One Report
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ฐานะทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
		 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
		 สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
รายการ

หน่วย : บาท

2564

2563

2562

6,531,434.18

31,613,243.82

50,846,309.48

(400,769.72)

(508,219.61)

(1,355,899.24)

(1,632.94)

6,049.56

264.00

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)

1,321,647.65

85,379.40

(318,471.53)

มูลค่างานบริการที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(3,410,993.21)

22,349,043.62

(33,233,092.93)

0.00

0.00

78,452.95

38,434.21

0.00

0.00

26,130,847.28

27,629,584.54

26,361,954.80

849,084.98

(346,054.38)

89,677.16

498.38

3,450.55

0.00

ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น นอกจากค่าความนิยม

422,064.95

439,389.46

390,787.22

ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์อื่น

18,074.05

104,040.46

0.00

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

329,008.09

2,482,800.76

7,419,324.24

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

697,166.10

751,640.06

594,819.65

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(105,859.68)

208,330.50

3,698,399.53

32,419,004.32

84,818,678.74

54,572,525.33

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำ�เนินงาน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

19,549,556.49

6,682,193.29

(38,693,302.89)

สินค้าคงเหลือ

(1,702,113.75)

2,272,686.70

(4,991,747.31)

0.00

66,660.00

4,401,740.00

(12,712.35)

1,238,466.87

(643,204.15)

5,966,393.11

(19,819,024.23)

25,179,838.07

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี
รายการปรับปรุง
กำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคา
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย

เงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
แบบ 56-1 One Report
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v บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
		 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
		 สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
หน่วย : บาท
รายการ

2564

2563

2562

56,220,127.82

75,259,661.37

39,825,849.05

0.00

(3,380,408.47)

0.00

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(286,383.18)

(302,128.05)

(174,700.18)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(3,419,121.83)

(3,536,794.30)

(4,637,609.49)

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้

3,341,124.10

9,466,306.44

0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

55,855,746.91

77,506,636.99

35,013,539.38

เงินสดรับคืนตราสารทุนของกิจการอื่น

48,000,000.00

96,602,586.87

29,609,504.39

เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น

(72,500,000.00)

(118,114,107.15)

(5,000,000.00)

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสด
ที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา

13,422,495.48

0.00

0.00

0.00

(3,878,094.62)

0.00

655,285.35

2,183,114.75

1,101,192.84

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

(7,512,522.07)

(26,460,023.44)

(29,610,222.99)

เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้

(212,878.50)

(1,795,434.57)

0.00

0.00

(555,000.00)

(223,800.00)

(18,147,619.74)

(52,016,958.16)

(4,123,325.76)

เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้น

0.00

(2,900,000.00)

0.00

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า

(3,189,908.82)

(2,660,460.70)

(2,210,384.80)

เงินสดจ่ายปันผล

(24,642,121.25)

(34,468,051.50)

(29,570,545.50)

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

3,750,050.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ายจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

(2,886.30)

0.00

0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(24,084,866.37)

(40,028,512.20)

(31,780,930.30)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

13,623,260.80

(14,538,833.37)

(890,716.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

27,265,522.09

50,103,286.48

50,994,003.16

0.00

(8,298,931.02)

0.00

40,888,782.89

27,265,522.09

50,103,286.48

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

โอนจัดประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษัทย่อยไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
แบบ 56-1 One Report
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v 5.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.1 ข้อมูลสำ�คัญอื่น
นิติบุคคลบุคคลที่บริษัทถือหุ้น : รายละเอียดตามหัวข้อ 1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดี
หรือข้อพิพาททีย่ งั ไม่สนิ้ สุดและเป็นคดีทอี่ าจมีผลกระทบ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
และเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท (โจทก์) ได้ฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับบริษัท นาแคป เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
(“นาแคป”) (จำ�เลย) เกี่ยวกับมูลหนี้ที่ นาแคปค้างชำ�ระกับบริษัทเป็นจำ�นวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอด
ลูกหนีค้ งค้างรวมกับภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยเป็นยอดภาษีมลู ค่าเพิม่ จำ�นวน 0.89 ล้านบาท) ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ได้
ตัง้ สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญแล้วทัง้ จำ�นวน มูลหนีจ้ �ำ นวนดังกล่าวเป็นมูลหนีจ้ ากนาแคปโดยตรงจำ�นวน
12.07 ล้านบาท และจากบริษัท โอพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด (“โอพีไอ”) จำ�นวน 5.16 ล้านบาท
ซึ่งทั้งสองเป็นผู้รับเหมาในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (“ปตท.”)
โดยนาแคปเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจาก ปตท. ส่วนโอพีไอเป็นผู้รับเหมาช่วงจากนาแคปอีกทอดหนึ่ง บริษัท
รับงานตรวจสอบท่อก๊าซร่วมกับโอพีไอโดยมีเงือ่ นไขว่าโอพีไอจะจ่ายชำ�ระเงินให้กบั บริษทั หลังจากทีไ่ ด้รบั
ชำ�ระจากนาแคปแล้ว ดังนั้น นาแคปจึงเป็นผู้รับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด (โอพีไอได้โอนสิทธิเรียกร้องหนี้
ของนาแคปมาให้กับบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551)
นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
รับเหมาก่อสร้างสำ�หรับอุตสาหกรรมพลังงานและมีเครือข่ายทั่วโลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการ
วางท่อส่งก๊าซให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดยบริษัทฯ รับเหมาช่วงจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อส่ง
ก๊าซรวม 3 โครงการด้วยกัน คือ (1) ท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ (2) ท่อส่งก๊าซส่วนต่อเส้นที่สามระบบ
ท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองไปโรงไฟฟ้าบางปะกง และ (3) ท่อส่งก๊าซทรานส์ไทยมาเลเซีย
(รับงานร่วมกับโอพีไอ) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 89 ล้านบาท
โครงการเริ่มต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายชำ�ระเงินอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน จนกระทั่งไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2549 ที่เริ่มมีการค้างชำ�ระ ซึ่งบริษัทฯ ใช้มาตรการติดตามทวงถาม รวมทั้งจัดทำ�หนังสือถึง
ผูบ้ ริหาร ปตท.เพือ่ ขอให้ชว่ ยเร่งรัดการชำ�ระหนีข้ องนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพ
หนี้สำ�หรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 โดยตกลงจะชำ�ระหนี้
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในระหว่างนั้นนาแคปมีการชำ�ระหนี้บางส่วน จนกระทั่งบริษัทฯ ดำ�เนิน
งานตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทฯ มีการสรุปงานให้นาแคปตามสัญญา แต่ยัง
มิได้ส่งมอบฟิล์มเอ็กซเรย์แนวเชื่อมท่อก๊าซที่ทดสอบด้วยรังสีสำ�หรับโครงการท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้
ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหลักฐานสำ�คัญในการตรวจสอบที่นาแคปจำ�เป็นต้องใช้ประกอบการส่งมอบงานให้กับ
ปตท. โดยบริษทั ฯ แจ้งต่อปตท.และนาแคปว่าจะส่งมอบก็ตอ่ เมือ่ นาแคปชำ�ระหนีท้ งั้ หมดแล้ว ทัง้ นี้ Worley
Parsons (Thailand) Limited บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท.ในโครงการวางท่อก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ทำ�
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หนังสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยังไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคปไม่ส่งมอบฟิล์มเอ็กซ์เรย์ อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอนำ�ฟิล์มเอ็กซเรย์ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ ปตท.
แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่านาแคปยังมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ดังกล่าวให้
ปตท.อย่างสมบูรณ์
ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายสำ�หรับความเป็นไปได้ในการได้รับชำ�ระหนี้
นาแคปได้รับจ้างทำ�งานให้แก่ ปตท.จำ�นวนทั้งสิ้น 4 สัญญา โดยมีงาน 1 สัญญา คือ สัญญาจ้าง
เหมาวางท่อส่งก๊าซโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ที่ ปตท.ยังมีหนี้คงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับ
แล้วเป็นจำ�นวนเงิน 101.88 ล้านบาท ในขณะที่มีเจ้าหนี้ของนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินทั้ง
สิ้น 1,204.04 ล้านบาท ซึ่งปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตามคำ�สั่งอายัดแม้แต่รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่า
ค่าจ้างคงเหลือทีจ่ ะชำ�ระให้นาแคปไม่เพียงพอทีจ่ ะชำ�ระตามกฎหมายอายัดได้ทกุ ราย ประกอบกับนาแคป
ได้โอนสิทธิเรียกร้องไปให้กบั ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ แต่ไม่ได้รบั ความยินยอมจาก ปตท. จึงยังเป็นปัญหา
ข้อกฎหมายว่าการโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องชำ�ระเงินให้ใคร
จึงได้ยน่ื คำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�อายัดของเจ้าหนีท้ กุ ราย โดยจะขอนำ�เงินค่าจ้างคงเหลือจำ�นวนดังกล่าวไปวาง
ณ สำ�นักงานวางทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ที่แท้จริงต่อไป ซึ่งศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและ
ได้มีคำ�สั่งอายัดแล้วบางราย แต่ยังไม่ครบทุกคำ�สั่ง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนี้เป็นจำ�นวนมาก ปตท.จึงยัง
ไม่สามารถนำ�เงินไปวาง ณ สำ�นักงานวางทรัพย์ได้ ทั้งนี้ หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของ
นาแคปให้กับธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลตามกฎหมาย เจ้าหนี้ที่ศาลสั่งอายัดทุกรายจะได้รับชำ�ระหนี้
ตามสัดส่วน
บริษัทฯ ตั้งมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกับนาแคปเป็นหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำ�นวนแล้วเมื่อปี 2550 และต่อ
มา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปชำ�ระหนี้แก่บริษัทฯ ทั้งจำ�นวนพร้อมดอกเบี้ย
แต่ก็ไม่ได้รับชำ�ระหนี้ นอกจากนี้ นาแคปได้ถูกบริษัท เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส จำ�กัด ฟ้องคดีล้มละลาย
เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และศาลมีค�ำ สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซึง่ บริษทั ฯ
ได้ยนื่ คำ�ขอรับชำ�ระหนีต้ อ่ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (“จพท.”) เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ในวันนัดตรวจ
คำ�รับชำ�ระหนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้รวม 78 ราย เป็นเงิน
จำ�นวนทัง้ สิน้ 7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนสีห่ มืน่ เก้าพันเก้าร้อยสีส่ บิ สี่
บาทสามสิบเก้าสตางค์) ต่อมา จพท.ได้นดั ประชุมเจ้าหนีค้ รัง้ แรกเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2454 เพือ่ ปรึกษาว่า
ควรจะยอมรับคำ�ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของลูกหนี้ หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายต่อไปโดย จพท.แจ้งว่า นาแคปได้ยื่นคำ�ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันที่ 17
สิงหาคม 2554 เสนอเงือ่ นไขว่า ยอมชำ�ระบรรดาหนีท้ ศี่ าลมีค�ำ สัง่ อนุญาตให้ได้รบั ชำ�ระหนีแ้ ล้ว เป็นจำ�นวน
ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ที่ศาลมีคำ�สั่งอนุญาต มีกำ�หนดชำ�ระให้เสร็จสิ้นในงวดเดียวภายใน 3 ปี นับจาก
วันที่ศาลมีคำ�สั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ที่มาร่วมประชุมเพิ่งจะได้รับทราบคำ�ขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนาแคปในวันประชุม จึงขอเลื่อนการลงมติ และเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้
ออกไปก่อนเพือ่ ขอเสนอผูม้ อี �ำ นาจพิจารณา จพท.จึงเลือ่ นการประชุมออกไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2554
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แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เนื่องจาก จพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้แก่เจ้าหนี้
ซึ่งมีภูมิลำ�เนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2555
แต่ต่อมาเมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เนื่องจาก จพท.ไม่สามารถส่งประกาศให้
แก่เจ้าหนี้ได้ครบทุกราย จึงต้องเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
เวลา 10.00 นาฬิกา
ในชั้นสอบสวนคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ บริษัทฯ ได้นำ�ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ที่ได้
ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ของนาแคป ในมูลหนี้ตามคำ�พิพากษา และมูลหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องต่อ
จพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งต่อไป ซึ่งบริษัทฯมีโอกาส
น่าจะได้รับชำ�ระหนี้ตามที่ได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ไว้ เพราะบริษัทฯเป็นเจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษา และมี
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน แต่คงจะได้รบั ชำ�ระหนีเ้ พียงบางส่วนเท่านัน้ ไม่เต็มจำ�นวนทีย่ นื่ คำ�ขอรับชำ�ระ
หนี้ หากทีป่ ระชุมเจ้าหนีม้ มี ติยอมรับตามทีน่ าแคปเสนอขอชำ�ระหนีเ้ ป็นจำ�นวน ร้อยละ 20 ของยอดหนีท้ ี่
ศาลมีคำ�สั่งอนุญาตให้ได้รับชำ�ระหนี้ และจากการที่จพท.สามารถรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียงเป็นเงิน
จำ�นวนทั้งสิ้น 2,189,468.53 บาท จากที่มีเจ้าหนี้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้รวม 71 รายเป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น
5,395,172,963.86 บาท หาก จพท. จะแบ่งชำ�ระให้แก่เจ้าหนี้ทุกราย ก็ต้องนำ�มาหารเฉลี่ยตามสัดส่วน
ทำ�ให้ไม่มีเจ้าหนี้รายใดได้รับชำ�ระหนี้เต็มจำ�นวน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ที่เลื่อนมา) เพื่อพิจารณา
การประนอมหนี้ของลูกหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนี้รายที่ 8 และรายที่ 78 แถลงต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ว่ายังไม่
สามารถลงมติได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้มีอำ�นาจ จึงขอเลื่อนลงมติ และเลื่อน
การประชุมเจ้าหนีค้ รัง้ แรกออกไปอีกครัง้ หนึง่ เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. โดยทนายความ
ของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหนีค้ รัง้ แรก (ทีเ่ ลือ่ นมา) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ซึง่ ภายหลังการเข้า
ร่วมประชุมเจ้าหนีค้ รัง้ แรก จพท.แจ้งว่าลูกหนีไ้ ม่ประสงค์ทจี่ ะขอประนอมหนีก้ อ่ นล้มละลาย โดยกรรมการ
ลูกหนี้ได้ยื่นคำ�ร้องขอถอนคำ�ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และ จพท.ได้
มีค�ำ สัง่ อนุญาตแล้ว ทีป่ ระชุมเจ้าหนีจ้ งึ มีมติให้ จพท.รายงานให้ศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ลกู หนีล้ ม้ ละลาย
เมื่อศาลมีคำ�พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำ�มาแบ่งปันให้
แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนต่อไป โดยลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายได้อีกตามกระบวนการ
ล้มละลาย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ศาลมีคำ�พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา
คำ�ขอรับชำ�ระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้แต่ละราย และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ โดยกำ�ลังสืบทรัพย์ของ บจก.นาแคป และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลเจ้าหนี้ทุกรายก่อนว่ามีหนี้ค้างชำ�ระต่อกันจริงหรือไม่ ซึ่งตรวจไปได้เพียง 30 รายเท่านั้น ในระหว่าง
นั้นทาง บจก. นาแคป ได้ฟ้องเรียกร้องค่าความเสียหายจาก บมจ. ปตท. จากการเปลี่ยนงาน เพิ่มงาน
และอื่น ๆ โดยเมื่อปี 2557 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาดให้ บมจ. ปตท. จ่ายค่าเสียหายให้ บจก.
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นาแคป แต่ บมจ. ปตท. ก็ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อศาลฎีกา จนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
ศาลฎีกามีคำ�พิพากษาว่า ไม่รับคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์ของ บมจ. ปตท. ดังนั้น บมจ. ปตท. จึงต้องจ่ายเงินตาม
คำ�พิพากษาของศาล รวมเป็นเงิน 4,654 ล้านบาท ให้แก่ บจก. นาแคป ซึ่งขณะนี้ บจก. นาแคป มีเจ้าหนี้
ทั้งสิ้น 78 ราย รวมมูลค่าหนี้เป็นเงิน 7,538 ล้านบาท ส่วนรายของ บริษัทฯ นั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อยู่ระหว่างทำ�ความเห็น ทั้งนี้ บมจ. ปตท. ได้ทำ�การวางเงินที่ศาลแล้ว แต่ยังไม่ทราบยอดเงินที่แน่นอน
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรอให้ บมจ. ปตท. แถลงยอดเงินที่แน่นอนก่อน จึงจะพิจารณาแบ่งให้แก่
เจ้าหนี้ที่ขอรับชำ�ระหนี้ต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นส่วนมาก จึงทำ�ให้การติดตามความคืบหน้าเป็น
ไปได้อย่างล่าช้า ปัจจุบันจึงยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
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ส่วนที่ 2 การกำ�กับดูแลกิจการ
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v 6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักดีถงึ ความสำ�คัญในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล
ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่
ดีสำ�หรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการกำ�หนดบทบัญญัติต่าง ๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ ให้การบริหารงาน และ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส บริษัทฯ ได้ทบทวนให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
ให้นำ�หลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยครอบคลุมหลักการ 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำ�การใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผู้
ถือหุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรของบริษทั ฯ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลบริษทั
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำ�นวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้
• บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
		 สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงาน
		 ผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
• บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนสำ�หรับประกอบการพิจารณาออก
		 เสียงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงาน
		 สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ
• บริษทั ฯ มอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียน
		 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียด		
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		 ข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
		 และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของ
		 บริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง
		 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
• บริษทั ฯ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะรับรายงานประจำ�ปีในแบบรูปเล่ม
		 ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซอง
		 ธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียม
		 ไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
• บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
		 ทราบล่วงหน้า อีกทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และคำ�ถามในที่ประชุมก่อนลงมติใด ๆ
• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม
		 รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
• กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
		 ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีผจู้ ดั การแผนกบัญชีและการเงินร่วมตอบข้อซักถามเกีย่ วกับ
		 งบการเงินของบริษัทฯ อีกด้วย
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำ�ถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึง
		 แสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถามในที่ประชุมโดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
		 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถามในที่ประชุม
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
		 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
• บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้
		 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
• บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการ
		 ตัดสินใจ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้า
		 ในเวลาอันสมควร
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งและถอดถอนกรรมการ
• บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
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•
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บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำ�นาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น
โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการป้องกันการนำ�ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบ
ข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหาร
นำ�ข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้เพือ่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้อง จะถือเป็นความผิด
ร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหา
ประโยชน์สว่ นตนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั ทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำ�กับดูแลเรือ่ งการใช้
ข้อมูลภายใน
กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ดั ง กล่ า วจะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระการประชุ ม นั้ น ๆ ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ
จะรวบรวมพร้อมจัดทำ�ข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www. qualitechplc.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์>ข้อมูลสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ >หนังสือเชิญประชุม
โดยจะเผยแพร่เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำ�คัญดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการโดยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
พนักงาน : บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการให้โอกาส
และการให้คา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบตั งิ านด้วยตัวชีว้ ดั KPI
แบบ 56-1 One Report
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เพื่อใช้วัดผลสำ�เร็จจริงทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการกระทำ�ใด ๆ ทีไ่ ม่
เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิด และได้กำ�หนดแนวทาง
ในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำ�ผิดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การทำ�งานของพนักงาน รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำ�ด้วย
ความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม มุ่งเน้นใน
การแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัดพร้อมกับตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทัง้ ได้ก�ำ หนดนโยบาย และ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ว่าด้วยการรับและการให้สงิ่ ของหรือ ประโยชน์
อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ
ลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดำ�เนินการทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
การชำ�ระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คํ้าประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำ�ข้อ
ตกลงไว้กับเจ้าหนี้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้า
คูแ่ ข่งทางการค้า : บริษทั ฯ จะประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ แี ละกฎหมาย
ที่กำ�หนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำ�ลาย
คู่แข่ง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
สังคมส่วนรวม : บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็นสิง่ สำ�คัญ เน้นการ
ปลูกฝังจิตสำ�นึก ความรับผิดชอบ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ ง และไม่กระทำ�การใด ๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย พร้อมทัง้ ส่งเสริมคุณภาพสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
โดยการทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สิง่ แวดล้อม : บริษทั ฯ จะไม่กระทำ�การใด ๆ ทีส่ ง่ ผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานทุกคนรวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แบบ 56-1 One Report
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การร้องเรียนหรือแสดงความเห็นต่อบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- เว็บไซต์ : http://www.qualitechplc.com
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10 โทรสาร : 0-3869-2028
- จดหมาย : ส่งถึง 1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
		 		 2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
				 บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โดยบริษัทฯ มีการติดตาม/ประเมินผลหลังได้รับข้อร้องเรียน และแจ้งกลับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็วที่สุดสำ�หรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล
ในระบบ Intranet ของบริษัท
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และ
ได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมดได้
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผ่านทางเว็บไซต์ www.qualitechplc.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินทีแ่ สดงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน เพียงพอทีจ่ ะดำ�รง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสำ�คัญ โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสมาํ่ เสมอ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เพือ่ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
บทบาท หน้าที่ และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
แต่จะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำ�หน้าทีใ่ นการติดต่อกับผูถ้ อื หุน้
นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
แบบ 56-1 One Report
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พร้อมกับต้องไม่มีประวัติการกระทำ�ผิดกฎระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
คณะกรรมการจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ ซึง่ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีเพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ ทัง้ นี้ บริษทั กำ�หนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร โดยปฏิบตั หิ น้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำ�เนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการ คือ
• คณะกรรมการบริหาร มีไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัว โดยมี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน และช่วยในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษทั มีขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับหรือ
ระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อทำ�หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำ�กับดูแลงานให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อกำ�หนดของแต่ละหมวด โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทที่กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษทั ฯ อาจสรรหาคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ขึน้ มาปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
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นโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มี
การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัท ดำ�เนินกิจการด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้
กำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
• พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อป้องกัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• การนำ�ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำ�มาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
• พนักงานจะต้องไม่น�ำ หรือมีสว่ นร่วม หรือรับรูใ้ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในกิจการ
ของบริษัทฯ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯ จัดทำ�ข้อพึงปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั และผูป้ ฏิบตั ิ
งานในฝ่ายต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแล
รักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำ�คัญกับจริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจจะทำ�ให้มกี ารปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต การควบคุมภายในทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุก
คนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นการกระทำ�และการตัดสินใจใด ๆ จะต้อง
ปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัวของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จัก
ส่วนตัวเป็นการเฉพาะโดยกำ�หนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างรอบคอบทุกรายการรวมทั้งกำ�หนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วหากเป็น
รายการตามทีก่ �ำ หนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ าร ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษทั ฯ จะดำ�เนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี าร ของประกาศดังกล่าวรวมทัง้ เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
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ข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำ�รายการที่
เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อื่น ๆ ที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
		สถานการณ์อื่น ๆ ที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์
จากบริษทั คูแ่ ข่ง หรือผูค้ า้ /ผูข้ ายทีบ่ ริษทั ติดต่อธุรกิจด้วยเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าวเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อ
การพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัว ฯลฯ หากการกระทำ�ดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การ
สร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือทำ�ให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากรหรือการรับตำ�แหน่งใด ๆ บุคลากร
ทุกระดับของบริษทั ฯสามารถขออนุมตั จิ ากผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายตามสายงาน เพือ่ รับงานในสถาบันวิชาการงาน
บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำ�แหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยขยาย
วิสยั ทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บคุ ลากรผูน้ นั้ แต่จะต้องไม่น�ำ เอาบริษทั ฯ หรือตำ�แหน่งของตนในบริษทั ฯ
ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำ�ภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำ�เช่นนั้นได้ด้วย
		การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
		บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมี
การดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิผลและเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือให้กบั งบการเงิน โดยบริษทั มีฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยงและทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี และแต่งตั้งให้นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน
		คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน ซึง่ อ้างอิง
ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
		
(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4.1 คณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และสถานที่ประชุมให้จัดขึ้น ณ
สำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำ�นักงานสาขา หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับที่สำ�นักงานใหญ่หรือสำ�นักงานสาขา
ตั้งอยู่ หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำ�ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข
ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำ�หนด
4.2 คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือผู้ที่
เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำ�เป็น
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4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำ เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำ�หนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4.4 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่มีความ
จำ�เป็นทีก่ รรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม
ผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
4.5 กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4.6 กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4.7 กรรมการมีสิทธิ์ออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ
ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4.8 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ
ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการกำ�หนด
วันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4.9 กรณีต�ำ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำ�นวนทีเ่ ป็นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลือ
อยูก่ ระทำ�ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
จำ�นวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำ�นวนที่เป็นองค์ประชุม
		(5) ค่าตอบแทน
		บริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและ
เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำ�เสนอข้อมูล
ต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี
		ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับอำ�นาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารแต่ละราย
(6) การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท
		กำ�หนดให้ฝ่ายบริหารดูแลให้มีการอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเบื้องต้นต่อกรรมการที่
เข้าใหม่ เพื่อทำ�ความเข้าใจงาน และบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
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ความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ก รรมการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นเพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอันเหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษทั อย่างยัง่ ยืน
ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำ�เป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
		ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการใหม่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี เ อกสารข้ อ มู ล ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงจัดให้มีการแนะนำ�ลักษณะธุรกิจและแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
		หมวดที่ 6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท ดำ�เนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของ
บริการเป็นสำ�คัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมใน
การดำ�เนินธุรกิจที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” บริษัทจึงตระหนักถึง
ความสำ�คัญและมีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนคี้ ณะกรรมการบริษทั
จึงได้ก�ำ หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ของบริษทั ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน และมุง่ หมายให้ทกุ คนในองค์กร รวมไปถึงผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ได้มคี วามเข้าใจเกีย่ ว
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ภายใต้นโยบายเดียวกัน โดยบริษทั ได้รบั การรับรองจากโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ
ได้การรับรองต่ออายุใบรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำ�นาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ ได้ทำ�ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ
พนักงานทุกท่านได้รบั ทราบและมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ที่ www.qualitechplc.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และกำ � หนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
2. บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ร ายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
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3. บริษัทฯ จะดำ�เนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ทัง้ นี้ หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายใน หรือมีความประพฤติ
ทีส่ อ่ ไปในทางทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ความเสือ่ มเสียและเสียหายโดยผูก้ ระทำ�การเป็นบุคลากร
ระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และ
หากผู้กระทำ�ผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำ�หรับผู้
กระทำ�ผิดนั้น ๆ
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v 7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ
้ ริหาร พนักงาน และอืน
่ ๆ
7.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2564
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

วุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็นกรรมการ

1

นายสมยศ เจียมจิรังกร1

ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท

DCP/DAP

2

นายสรรพัชญ์ รัตคาม2

กรรมการ/ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการบริหาร/
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ปริญญาโท

DAP

3

นายสมชาย จองศิริเลิศ

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาโท

DAP/ACCP/RCL

4

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

ปริญญาโท

DAP, DCP, ACP, RCP,
AACP

5

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

กรรมการ

ปริญญาโท

DAP

6

นายธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาตรี

DAP

7

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก

กรรมการ/กรรมการบริหาร

ปริญญาโท

DAP/DCP

8

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ3

กรรมการ

ปริญญาโท

DAP

9

นายคมจักร รัตคาม

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ปริญญาโท

DAP/CSP

หมายเหตุ : 1 นายสมยศ เจียมจิรงั กร ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565
2
		
นายสรรพัชญ์ รัตคาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
3
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้พ้นตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2564 : ไม่มี
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กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท
ชื่อและจำ�นวนกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม
นายธวัชชัย ลิปธิ ร และนายศุภโชค สิรจิ นั ทรดิลก กรรมการสองในสามคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับ
ตราสำ�คัญของบริษัท
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริษัทดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด
2. ตำ�แหน่งประธานกรรมการ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับอายุการเป็นกรรมการ เมือ่ ครบกำ�หนด
วาระการเป็นกรรมการให้ถอื ว่าตำ�แหน่งประธานกรรมการสิน้ สุดลงพร้อมกัน และให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
เลือกตั้งประธานกรรมการคนใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้
3. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง จะมีกรรมการที่ครบวาระและต้องพ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำ�นวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3
กรรมการทีอ่ อกตามวรรคหนึง่ จะได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้อกี หากทีป่ ระชุม
ได้เลือกเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่อีกครั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีถดั ไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ
นั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. กรรมการเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนด อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- หากประธานฯ ติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ประธานฯ แจ้ง
ไปยังเลขาฯ ก่อนวันประชุม เพื่อดำ�เนินการแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบภายในวันเดียวกัน หรือภายใน
ถัดไปนับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากประธานฯ
- กรรมการท่านใดติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ๆ ให้กรรมการแจ้ง
ไปยังประธานฯ หรือเลขาฯ ก่อนวันประชุม
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณาเห็นชอบและอนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปีทผี่ า่ นการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำ�นาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ หรือ
อำ�นาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริหารมี
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อำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อำ�นาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
6. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำ�กับ
ดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการอัน
ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่ บุคคลอื่น หรือการ
ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม พร้อมกับกำ�หนด
โครงสร้างและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
8. มีอำ�นาจกำ�หนดชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำ�คัญของ
บริษัทฯ
9. ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใด ๆ ที่ทำ�กับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
12. กรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำ�หนดให้
มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัท
ได้ตระหนักดี และให้ความสำ�คัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน
13. กำ�หนดวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
v

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสมชาย จองศิริเลิศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการตรวจสอบ

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่
จะสามารถทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็น เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ใน
ตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก
		 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็น
และเป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง
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9. มีอ�ำ นาจในการดำ�เนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ �ำ เป็นในเรือ่ งต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหา
ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจำ�เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
10. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฏหมาย และจริยธรรมที่กำ�หนดไว้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังนี้
v

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสมยศ เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายสมชาย จองศิริเลิศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็น เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ
3 ปี และสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้อีกหลังจากพ้นวาระแล้ว
2. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ครบวาระดำ�รงตำ�แหน่ง หากคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งภายใน
3 เดือน นับจากวันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม
3. กรณีตำ�แหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้ง
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งได้ และให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ดำ�รง
ตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน
4. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
		 (ก) ครบกำ�หนดตามวาระ
		 (ข) ลาออก
		 (ค) ถึงแก่กรรม
		 (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
		 (จ) พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
5. กรรมการสรรหาฯ จะลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้แจ้งบริษทั ฯ ล่วงหน้า 1 เดือน
พร้อมเหตุผล
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ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
2. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ
3. คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีครบวาระและเพิ่มกรรมการ เพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำ�หรับตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ
นำ�เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. กำ�หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
5. กำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. จัดสรรบำ�เหน็จประจำ�ปีของกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
7. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. จัดทำ�รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการบริหาร

3

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก

กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็น เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร
1.คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการบริหาร
2.คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คนเป็นประธานกรรมการบริหาร
3. กรรมการบริหารมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท และจะครบวาระ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารพร้อมกับครบวาระดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ตามรอบการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
4.กรรมการบริหารที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้
แต่ไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
5.ประธานกรรมการบริหารมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร
6.นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาะระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
			 l เสียชีวิต
			 l ลาออก
			 l ขาดคุณสมบัติของการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้น
			 l ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
7.กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร
การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทหรือระบุวันที่ประสงค์จะลาออกไว้ล่วงหน้าในหนังสือ
ลาออกและต้องได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย
8.กรณีประธานกรรมการบริหารจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทหรือจะระบุวันที่ประสงค์จะลาออกไว้ล่วงหน้า
ลาออกในหนังสือลาออกและต้องได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย
9.กรณีต�ำ แหน่งการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่ระบุในกฏบัตรคณะกรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกำ�หนดคำ�สัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกประการ
2. พิจารณากำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ กำ�หนดแผนการ
เงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตาม
กรอบทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และควบคุมกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำ�เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติหรือให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
แบบ 56-1 One Report
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4. อนุมัติวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) สำ�หรับการดำ�เนินการซื้อวัตถุดิบ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
5. อนุมัติวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำ�หรับการดำ�เนินการซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจตามปกติ
6.		 อนุมัติวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) สำ�หรับการขาย
การให้บริการตามปกติธุรกิจ ของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำ�สัญญารับจ้างทำ�ของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น
7. อนุมตั กิ ารเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำ�หนด
เงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน หรือทำ�นิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี
หรือสินเชื่ออื่นใดจาก ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไม่
เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) สำ�หรับการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ
จำ�นอง จำ�นำ�เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัทฯ ทุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต
10. อนุมัติให้ซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน
โดยให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
11. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำ คัญ ๆ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามทีจ่ ะ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการ
ไว้แล้ว
12. เป็นคณะทีป่ รึกษาฝ่ายจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงาน
บุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
13. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร อำ�นาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การเลิก
จ้าง การโยกย้าย การกำ�หนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำ�ปี ให้แก่กรรมการ
ผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมไปถึงผู้บริหาร ตามคำ�นิยามของประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 เรื่อง กำ�หนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
14. กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมทั้ ง องค์ ก รของบริ ษั ท และ
บริษทั ย่อย และพิจารณาปรับเงินเดือนและกำ�หนดจำ�นวนโบนัสประจำ�ปี ให้แก่พนักงานโดยรวมทัง้ องค์กร
ของบริษัทและบริษัทย่อย
15. ให้มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล
ที่ได้รับมอบอำ�นาจหรืออำ�นาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้การมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดนั้น
ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงทีท่ �ำ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอำ�นาจ
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จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
16. อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำ�หรับการลงทุนซือ้ หุน้ หรือลงทุนในบริษทั อืน่ ๆ
17. อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำ�หรับการอนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
18. ดำ�เนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
19. มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการกำ�หนดให้มรี ะบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย
20. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการ
ทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้
แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
21. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู้ จั ด การหรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
เพื่อพิจารณา
22. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
1. กำ�กับดูแล และให้คำ�ปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ
2. เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
3. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินในการดำ�เนินการซือ้ ตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ โดยการจัดซือ้ วัตถุดบิ ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้ เครือ่ งมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ถาวรที่ใช้ในการดำ�เนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
4. อนุมตั กิ ารขาย การให้บริการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่น การอนุมตั ขิ ายสินค้า การอนุมตั ิ
ให้ท�ำ สัญญา รับจ้างทำ�ของตามปกติธรุ กิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึง่ ร้อยล้าน
บาทถ้วน)
5. ให้มอี �ำ นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจ และ/
หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สัง่ ทีค่ ณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทั ได้ก�ำ หนดไว้
6. ให้มอี �ำ นาจในการอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยกูย้ มื เงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)
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7. พิจารณาจัดสรร เงินบำ�เหน็จ เงินรางวัล หรือ ผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนักงานในระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัทฯ
8. มีอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามนิติบุคคลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํ้าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�ความร้อนที่ทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. มีอ�ำ นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต
อนุมัติรายงานผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน
10. มีอ�ำ นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต
อนุมัติและลงนามเอกสาร นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ สภาวิศวกร
11. มีอำ�นาจในการกระทำ�การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
12. มีอ�ำ นาจในการลงนามรับรองสำ�เนาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
13. มี อำ � นาจในการอนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นที่ เ กิ น กว่ า อำ � นาจอนุ มั ติ ข องกรรมการผู้ จั ด การ
โดยอำ�นาจอนุมัตินั้นต้องไม่เกินกว่าอำ�นาจอนุมัติของกรรมการบริหาร
14. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั ฯ /คณะกรรมการบริหาร
เป็นคราว ๆ ไป
		 ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สัง่ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
2. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ และอนุมตั เิ รือ่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติของบริษทั ฯ และ/หรือมอบอำ�นาจให้ผบู้ ริหาร
หรือบุคคลอืน่ ใด ดำ�เนินการเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติประจำ�วันของบริษทั ฯ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
เฉพาะเรือ่ ง ภายใต้การควบคุมของกรรมการผูจ้ ดั การ และภายในระยะเวลาทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร
และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจนั้น ๆ ได้
3. ดำ�เนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินในการดำ�เนินการซือ้ ตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ โดยการจัดซือ้ วัตถุดบิ ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และการจัดซือ้ เครือ่ งมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ถาวรที่ใช้ในการดำ�เนินงานในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
5. อนุมตั กิ ารขาย การให้บริการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่น การอนุมตั ขิ ายสินค้า การอนุมตั ิ
ให้ท�ำ สัญญา รับจ้างทำ�ของตามปกติธรุ กิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึง่ ร้อยล้าน
บาทถ้วน)
6. ให้มอี �ำ นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจ และ/หรือ
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ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำ�หนดไว้
7. ให้มอี �ำ นาจในการอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยกูย้ มื เงินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)
8. มีอ�ำ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/
แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ
เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
9. พิจารณาจัดสรร เงินบำ�เหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัทฯ
10. ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
11. มีอำ�นาจในการเข้าทำ�สัญญาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานปกติบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ
12. มีอ�ำ นาจ ออกคำ�สัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำ�งานภายในองค์กร
13. มีอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามนิติบุคคลหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํ้าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�ความร้อนที่ทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
14. มีอ�ำ นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต
อนุมัติรายงานผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน
15. มีอ�ำ นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต
อนุมัติและลงนามเอกสาร นัดหมายเจ้าหน้าที่ราชการ สภาวิศวกร
16. มีอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
17. มีอ�ำ นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงในนามบริษทั ฯ เพือ่ ติดต่อขอรับบริการข้อมูลแบบแสดงรายการ
ของกรมสรรพากร และเอกสารราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
18. มีอ�ำ นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วง ในการลงนามในใบเสนอราคา คำ�รับรองการมีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
เข้าทำ�ธุรกรรมกับบริษทั รับรองสำ�เนาถูกต้องในเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการยืน่ ซองฯ และดำ�เนินการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวกับการนี้โดยแล้วเสร็จ รวมทั้งมีอำ�นาจในการเจรจาต่อรองราคาดังกล่าวโดยให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
มีอำ�นาจกระทำ�การแทนข้าพเจ้าตลอด รวมทั้งยื่นและลงลายมือชื่อแทนข้าพเจ้าในคำ�ขอ คำ�ร้อง ชี้แจง
การให้คำ�แก้ไข แก้ต่าง ตกเติมในเอกสารลงนามนสัญญาหรือกระทำ�การใด ๆ ที่เกี่ยวกับการมอบหมายนี้
ทุกประการ ข้าพเจ้าจะถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ�ของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น
19. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั ฯ /คณะกรรมการบริหาร
เป็นคราว ๆ ไป
20. มีอำ�นาจในการกระทำ�การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
21. มีอ�ำ นาจในการลงนามรับรองสำ�เนาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเสนอนโยบาย
ในด้านการสรรหา รวมถึงการกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัทฯ
กรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลที่จะได้
รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ ะ
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตามคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม
ข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารที่
ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ�ของบริษัทฯ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนต่าง ๆ มี
รายละเอียดดังนี้
ตำ�แหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบำ�เหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน

16,500 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
13,200 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
13,200 บาทต่อครั้ง
11,000 บาทต่อครั้ง
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุม กำ�หนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตำ�แหน่งที่สูงกว่ารวม 11 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ
เงินเดือนและโบนัสจากบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 19,945,713.21 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนดังนี้
อายุงาน

อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี

3.00

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี

6.00

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

9.00

บุคลากร
จำ�นวนบุคลากร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 442 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำ�นวนบุคลากร (คน)
หน่วยงาน

ปี 2564

ปี 2563

7

8

2. ฝ่ายปฏิบัติการ

336

382

3. ฝ่ายสนับสนุน

99

106

442

496

1. ฝ่ายบริหาร

รวม
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ค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงิน และค่าตอบแทน
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำ�ปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยัน
และสวัสดิการอืน่ ๆ ในรูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงิน สำ�หรับค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ กองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ พนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวติ ประกันสุขภาพกลุม่ ตรวจสุขภาพประจำ�ปี
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ชุดเครื่องแบบพนักงาน รถรับ-ส่งพนักงาน เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กร
v 8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการปี 2564
ลำ�ดับ

รายนามคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ คณะกรรมการการ คณะกรรมการสรรหา
บริษัท
ตรวจสอบ
และ
พิจารณาค่าตอบแทน
(จำ�นวนครั้ง)

1

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

8/8

-

-

2

นายสมยศ เจียมจิรังกร

8/8

4/4

1/1

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

8/8

4/4

-

4

นายสมชาย จองศิริเลิศ

8/8

4/4

1/1

5

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

8/8

-

-

6

นายธวัชชัย ลิปิธร

8/8

-

1/1

7

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก

8/8

-

-

8

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

8/8

-

-

9

นายคมจักร รัตคาม

8/8

-

-
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
ลำ�ดับ รายนามคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบำ�เหน็จ

รวม

1

นายสรรพัชญ์ รัตคาม

132,000.00

128,755.37

260,755.37

2

นายสมยศ เจียมจิรังกร

149,600.00

153,648.07

303,248.07

3

นายทินกร สีดาสมบูรณ์

132,000.00

128,755.36

260,755.36

4

นายสมชาย จองศิริเลิศ

147,400.00

148,927.04

296,327.04

5

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

88,000.00

85,836.91

173,836.91

6

นายธวัชชัย ลิปิธร

99,000.00

96,566.52

195,566.52

7

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก

88,000.00

85,836.91

173,836.91

8

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

88,000.00

85,836.91

173,836.91

9

นายคมจักร รัตคาม

88,000.00

85,836.91

173,836.91

1,012,000.00

1,000,000.00

2,012,000.00

รวม

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ ปี 2564
2564

2563

ค่าตอบแทน

จำ�นวน (ราย)

จำ�นวนเงิน

จำ�นวน (ราย)

จำ�นวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุม

9

1,012,000.00

10

896,500.00

ค่าบำ�เหน็จ

9

1,000,000.00

10

1,450,000.00

รวม

2,012,000.00
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท
ที่เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดของสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสมชาย จองศิริเลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
รวม 4 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
งบการเงิน
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2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำ�หรับรายงานประเด็นทีต่ รวจพบได้ให้ค�ำ แนะนำ�และแนวทางแก้ไข
เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการ
บริหารความเสีย่ งในการดำ�เนินการ เพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบตั งิ าน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฏหมาย
ซึ่งบริษัทฯ นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือและ
เพือ่ ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน รวมถึงมีการปฏิบตั ติ ามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
5. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำ�หนดของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายฯ และ
ยึดปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
6. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย รวมทัง้ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ
ตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจาก
การสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีในปีทผ่ี า่ นมา โดยพิจารณา
ถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสรและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีใน
รอบปีที่ผ่านมา
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คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,360,000
บาท และให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเพื่ออนุมัติ
และรายชื่อผู้สอบบัญชีมี ดังนี้
นางสาวสุภาภรณ์
มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท 8125
นางสาวสมจินตนา
พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ
นายวิโรจน์
สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และหรือ
นายนพฤกษ
พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และหรือ
อนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ไปอย่ า งอิ ส ระในการพิ จ ารณา
การเสนอความคิ ด เห็ น และคำ � แนะนำ � ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
							

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมชาย จองศิริเลิศ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำ�หน้าที่
ช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีความเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน
ดังต่อไปนี้
นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
นายธวัชชัย ลิปิธร
กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุม 1 ครั้ง และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
2. จัดสรรบำ�เหน็จกรรมการประจำ�ปี 2564 ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบและนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างเคร่งครัด และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด
ขององค์กรและผู้ถือหุ้น
					

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายสมยศ เจียมจิรังกร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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v 9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ด้านการควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม ซึ่งมีความเหมาะสมเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน โดยจัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินการให้เป็น
ไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ
2. นโยบายการดำ�เนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ที่มีในปัจจุบัน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับการ
สอบทานงบการเงินและรายงานทาง การเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีการกำ�หนดมาตรการแก้ไข
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ในระดับทีน่ า่ พอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการดูแล
ป้องกันทรัพย์สนิ มิให้ผบู้ ริหารและพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำ�หนด มีระบบการควบคุมภายใน
ที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

มีดังนี้

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2564
(1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

บุคคล/
ความสัมพันธ์
นิติบุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง
บริษัท คิวแอลที เป็นบริษัทย่อย
อินเตอร์
โดยบริษัทถือหุ้น
เนชั่นแนล จำ�กัด ร้อยละ 99.99
และมีกรรมการและผู้
บริหารถือหุ้นร่วมกัน

Qualitech
Myanmar
Company
Limited

เป็นบริษัทย่อย
โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 80.00
และมีกรรมการ
และผู้บริหารร่วมกัน

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

ความจำ�เป็นและ ความเห็นของคณะ
ความสมเหตุสมผล กรรมการตรวจสอบ

รายการรับ
ค่าเช่าอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์, ค่าจ้างบริหาร
จัดการ, ค่าวัสดุ
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท
ปี 2563 : 0.39 ล้านบาท

ค่าเช่าอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์เป็น
ค่าเช่าที่มีราคาเทียบ
เท่ากับราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการ
ระหว่าง
ค่าจ้างบริหารจัดการ บริษัทฯ กับบริษัท
เป็นค่าจ้างดำ�เนิน
ย่อยที่ถือหุ้นโดย
รายการจ่าย
งานปกติและเป็น
บริษทั ฯร้อยละ 99.99
ค่า Consumable, ค่าวัสดุ ประโยชน์ต่อการ
และรายการดังกล่าว
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท ดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามแนวทาง
ปี 2563 : 1.56 ล้านบาท
การค้าปกติ และเป็น
การซื้อ
ประโยชน์ต่อการ
Consumable
ดำ�เนินงานของ
เป็นราคาที่เทียบ
บริษัทฯ
เท่ากับราคาตลาด
ทั่วไป
รายการรับ
ค่าจ้างงาน,ค่าจ้างบริหาร
จัดการ,ค่าเช่าเครื่องมือ
ปี 2564 : 1.47 ล้านบาท
ปี 2563 : 0.74 ล้านบาท

ค่าจ้างงานเป็น
รายการจ้ า งงานโดย
มูลค่าการจ้างงานเป็น
ราคาที่เทียบเท่าการ
จ้างของบริษัทอื่น ๆ
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คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้น
ค่าจ้างบริหารจัดการ โดยบริษัทฯร้อยละ
เป็นค่าจ้างดำ�เนินงาน 80.00 และรายการ
ปกติและเป็น
ดังกล่าวเป็นไปตาม
ประโยชน์ต่อการ
แนวทางการค้าปกติ
ดำ�เนินงานของ
และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ
การดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง
บริษัท ดูเวลล์
อินเตอร์เทรด
จำ�กัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล

เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย
โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
และมีกรรมการ
และผู้บริหาร
ถือหุ้นร่วมกัน

รายการรับ
ค่าเช่า, ค่าจ้างบริหารจัดการ,
ค่าจ้างงาน, ค่าวัสดุ
ปี 2564 : 1.31 ล้านบาท
ปี 2563 : 0.88 ล้านบาท

ค่าเช่าอาคารและเฟอร์นิเจอร์เป็น
ค่าเช่าที่มีราคาเทียบเท่ากับราคา
ตลาด ระยะเวลาในการเช่า 2 ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.2563 ถึง 31 ธ.ค.2564

รายการจ่าย
ค่าสารรังสี,Consumable,
ค่าสอบเทียบ,ค่าซื้อ
ทรัพย์สิน
ปี 2564 : 10.43 ล้านบาท
ปี 2563 : 5.90 ล้านบาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวทางการ
ค่าเช่าสถานที่เปลี่ยนถ่ายสารรังสี เป็น ค้าปกติ และเป็น
ค่าเช่าทีม่ รี าคาเทียบเท่ากับราคาตลาด ประโยชน์ต่อการ
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 ถึง ดำ�เนินงานของบริษทั
31 ธ.ค.2564
การซือ้ สารรังสี (Source IRIDIUM 192)
เป็นรายการที่ต้องซื้อจากตัวแทน
จำ�หน่ายที่มีใบอนุญาตเท่านั้น
การซื้อ Consumable เป็นราคา
ที่เทียบเท่ากับราคาตลาด
การซื้อทรัพย์สินเป็นราคาที่เทียบเท่า
กับราคาตลาด
ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้างงานโดย
มูลค่าการจ้างงานเป็นราคาทีเ่ ทียบเท่า
การจ้างของบริษัทอื่น ๆ

เงินกู้ยืม
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท
ปี 2563 : 3.00 ล้านบาท **
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท
ปี 2563 : 0.09 ล้านบาท **
** หมายเหตุ :
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
บจก. ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด
ได้ช�ำ ระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้
ให้กับบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
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เงินกู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อย 5.50
ต่ อ ปี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ คิ ด ระหว่ า งกั น
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (MLR)+0.125%
ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ
ควอลลีเทค โซลูชั่น 70.00 และมี
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด กรรมการและ
ผู้บริหารถือหุ้น
ร่วมกัน

ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ
รายการรับ
ค่าเช่าอาคาร
ปี 2564 : 0.03 ล้านบาท
ปี 2563 : 0.00 ล้านบาท

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ได้ทำ�
สัญญาเช่าอาคารสำ�นักงาน
กับ บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด
(มหาชน) เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่สำ�นักงาน
สาขาศรีร าชา พื้น ที่ใช้ส อย
ขนาด 20 ตารางเมตร อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท
ระยะเวลาในการเช่า 1 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2564
ถึงวันที่ 8 เม.ย.2565 โดย
ราคาค่ า เช่ า เป็ น ราคาเที ย บ
เท่ากับราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ
70.00 และรายการ
ดังกล่าวเป็นไปตาม
แนวทางการค้าปกติ
และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ

1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
ในการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีการนำ�เสนอเรื่อง
ให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำ�การพิจารณาและอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการ
ระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำ�รายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวได้
สำ�หรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำ�หน่ายสินค้า เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำ�หนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติและเป็นราคา
ตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการ
จะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงือ่ นไขและความจำ�เป็นทีก่ ระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลา
การจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

2. แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทำ�รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
การค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจำ�เป็น
และความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำ�นักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท
อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิด
เผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ซึง่ ได้จดั ทำ�ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย โดยได้พจิ ารณานโยบายการ
บัญชีทเี่ หมาะสมอย่างสมาํ่ เสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ให้เข้ามาทำ�หน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับเรือ่ ง
ดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้แล้วในแบบ 56-1 One Report แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงินรวมของ บริษทั ควอลลีเทค
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report
นี้แล้ว

แบบ 56-1 One Report
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(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
ประธานกรรมการบริ
หาร
บริษัท ควอลลี
เทค จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบ 56-1 One Report
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report

178

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v คณะกรรมการบริษัท

นายสมยศ เจียมจิรังกร
u ประธานกรรมการบริษัท
u ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
u กรรมการตรวจสอบ
u กรรมการอิสระ

แบบ 56-1 One Report

นายสรรพัชญ์ รัตคาม
u ประธานกรรมการบริหาร
u รักษาการกรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย จองศิริเลิศ
u ประธานกรรมการตรวจสอบ
u กรรมการอิสระ
u กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แบบ 56-1 One Report

นายทินกร สีดาสมบูรณ์
u กรรมการตรวจสอบ
u กรรมการอิสระ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
u กรรมการ
u

แบบ 56-1 One Report

182

นายธวัชชัย ลิปิธร
u กรรมการ
u กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v คณะกรรมการบริษัท

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก
u กรรมการ
u กรรมการบริหาร

แบบ 56-1 One Report

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
u กรรมการ
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

v คณะกรรมการบริษัท

นายคมจักร รัตคาม
u กรรมการ
u เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

1.นายสมยศ เจียมจิรังกร 69
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
(5/04/2560)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับ (ปี)
แต่งตั้ง)

-

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

-

-

สัดส่วน
ความ
การถือ สัมพันธ์ทาง
หุ้น (%) ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
(สำ�หรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director
Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ตำ�แหน่ง

2546 – 2557

ที่ปรึกษา

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2550 – 2564 กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2550 - 2560 กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2548 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่
บจ. คาม่า ร่วมทุน/จำ�หน่ายและติดตั้ง
กระจก, อลูมิเนียม

บมจ.เจ้าพระยามหานคร/อสังหาริมทรัพย์
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

2. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
ประธานกรรมการ
บริหาร/รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ
(11/02/2534)

65

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับ (ปี)
แต่งตั้ง)

22,392,560

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

22.72%

บิดาของ - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
นายคมจักร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัตคาม - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Role of the
Chairman Program (RCP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดส่วน
ความ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
การถือ สัมพันธ์ทาง
อบรม
หุ้น (%) ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2534-2561
2554-2559

2561- 2562

2554 – 2563

2561 – 2564

บจ.ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด
Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม
ประธานกรรมการบริษัท/ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ประธากรรมการบริหาร
กรรมการ
บจ.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ตัวแทนจำ�หน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม และการ
ทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย
ประธานกรรมการบริษัท/ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
กรรมการ
Qualitech Myanmar Co., Ltd./ทดสอบทาง
วิศวกรรม

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560- ปัจจุบัน กรรมการ

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการ

ช่วงเวลา

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

3.นายสมชาย จองศิริเลิศ 63
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน (10/04/2556)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับ (ปี)
แต่งตั้ง)

41,000

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

0.04%

-

-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัย ดีทรอยด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Advanced
Audit Committee Program
(AACP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Risk
Management Program for
Corporate Leaders (RCL) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Anti-Corruption :
The Practical Guide (ACPG)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
สัดส่วน
ความ
อบรม
การถือ สัมพันธ์ทาง
หุ้น (%) ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ตำ�แหน่ง

2557 – 2560

2541 – 2561
2540 –2561

2556 – 2564

บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)/รับเหมาก่อสร้าง

บจ.ถังโลหะสงขลา
บจ. อีสท์พลาส
บจ.เดอะ เพ็ท/ผลิตแผ่นโพลีบอร์ด, พรีฟอร์ม,
ขวดนํ้าดื่ม, แผ่นพลาสติกลูกฟูก
กรรมการอิสระ/กรรมการ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ถังโลหะสงขลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย/ผลิตถังโลหะ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/
กรรมการพิจารณา
ความเสี่ยง
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ
2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

4. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 65
กรรมการ (11/02/2534)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

19,121,535

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

19.40%

-

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วน
ความ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
การถือ สัมพันธ์ทาง
อบรม
หุ้น (%) ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ตำ�แหน่ง

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ

ช่วงเวลา

บจ.เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้/อสังหาริมทรัพย์
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

5. นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (30/03/2560)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

60

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง
อายุ
/สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

-

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

-

-

สัดส่วน ความสัม
การถือ พันธ์ทาง
หุ้น (%) ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณทิตการภาษีอากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Director
Certification Program (DCP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Audit
Committee Program (ACP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Role of the Chairman
Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Advanced Audit
Committee Program (AACP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Board
Nomination & Compensative
Program (BNCP) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2540 – 2561

ผู้จัดการ

บจ.สำ�นักงานพระอาทิตย์การสอบบัญชี/
สำ�นักงานตรวจสอบบัญชี
สำ�นักงานที เอ็น แอลการบัญชีและกฎหมาย

บจ.ดีวีเอ็มวีเอส/ผลิตก๊าซชีวภาพ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล/ผลิตและแปรรูป
โครงสร้างเหล็ก

2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ.แมคคาเล กรู๊พ/สถาบันการเงิน

ตำ�แหน่ง

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ช่วงเวลา

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

7. นายศุภโชค สิริจันทรดิลก
กรรมการ/กรรมการบริหาร
(3/4/62)

6.นายธวัชชัย ลิปิธร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(10/11/61)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

61

67

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)

-

-

12,213,220 12.39%

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

-

-

ความ
สัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

ตำ�แหน่ง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ
บริหาร/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2552 - 2563 กรรมการ/กรรมการ
ผู้จัดการ

ช่วงเวลา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ
มหาวิทยาลัย
บริหาร
- รัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิต
2549 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
พัฒนบริหารศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผ่านการอบรม Director Certification
Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บมจ.ธนูลักษณ์

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บจ.ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด/การขายส่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม

บจ.ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

9.นายคมจักร รัตคาม
กรรมการ/เลขานุการบริษัท
(15/7/63)

8.นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการ
(12/01/2558)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

28

51

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

-

292,200

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

-

0.30%

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

บุตรของ - MSc in Corporate Finance with
นายสรรพัชญ์ Distinction, Cass Business School,
รัตคาม
City, University of London, UK
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การประกอบ (หลักสูตร
นานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Company
Secretary Program (CSP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว
หุ้น (%) ระหว่าง
กรรมการ

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ/เลขานุการ
บริษัท
2563 – 2563 วาณิชธนากร
(Investment Banker)
2562 – 2563 Strategic Financial
Planning Lead
2561 – 2562 นักวิเคราะห์อาวุโส
ฝ่ายวาณิชธนกิจ
2558 - 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
พัฒนาธุรกิจ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บจ.จีเพย์ เน็ตเวิร์ค(ที) กลุ่มธุรกิจการเงินแกร๊บ

บล.ทิสโก้ จำ�กัด

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

Polar Bear Mission Co., Ltd. (Freshket)/
Food Supply Chain Platform
2563 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา บจก.กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)/Holding
ธุรกิจ/ที่ปรึกษา
company ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

2564 – ปัจจุบัน Chief of Staff

2558 – 2560
2556 – 2557

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
รองกรรมการผู้จัดการ บจ.สยามเลมเมอร์ซี/ผลิตล้ออลูมิเนียม
สำ�หรับรถยนต์

2560 – ปัจจุบัน
2564 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560 – 2564

Qualitech Myanmar Co., Ltd./
ทดสอบทางวิศวกรรม
บจ.ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด
บจ.ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

ตำ�แหน่ง

2563- ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

แบบ 56-1 One Report
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65

48

3. นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
และบริการอุตสาหกรรม
(01/08/2552)

62

2. นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด
(05/10/2562)

1. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(9/12/2564)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

-

-

1,387,755

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

-

-

1.41%

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว
หุ้น (%) ระหว่าง
กรรมการ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(อุตสาหการ)
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต นครราชสีมา

- อนุปริญญาสาขาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา
เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

ตำ�แหน่ง

บจก.คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล/ทดสอบ
ผลิตผลทางการเกษตร

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2544 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
และบริการอุตสาหกรรม

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

กรรมการและ
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด

2550 – 2559

2564 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2563 – 2564 ทีป่ รึกษากรรมการ
ผู้จัดการ
2559 – 2562 กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ

ช่วงเวลา

แบบ 56-1 One Report
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42

43

7.นายวิชาญ คุณทา
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ
โดยไม่ทำ�ลาย
(16/10/2563)

45

5. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
(01/12/2561)

6.นางนภัสนันท์
เลาหเจริญสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด (01/12/2558)

51

4. นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (01/01/2552)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

-

-

2,075

47,415

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

-

-

0.00%

0.05%

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว
หุ้น (%) ระหว่าง
กรรมการ

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีเทคนิค)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปิโตรเคมี)
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ
โดยไม่ทำ�ลาย

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บจ.เอ็นเอสเอฟ เอเชีย-แปซิฟิค/ทดสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า

2554 - 2557

ผู้จัดการประจำ�
ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการขาย
และการตลาด

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเงิน
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 2537 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สอบภายใน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการ
บัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

แบบ 56-1 One Report

195

บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

1. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
(วันที่เริ่มต้น 03/01/2548)

45

2,075

จำ�นวนหุ้น
ที่ถือ

0.00%

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว
หุ้น (%) ระหว่าง
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี

ชื่อ-นามสกุล ตำ�แหน่ง/ อายุ
สายงาน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) (ปี)

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และการเงิน
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ
อบรม

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี

บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

แบบ 56-1 One Report
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
1. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)
รายชื่อกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

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

Director
Director

2. บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
3. นายธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
รายชื่อกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม
2. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

แบบ 56-1 One Report

กรรมการ
กรรมการ
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เอกสารแนบ 3
ดเกีวกั
ย่ วกับ
บหัหัวว
หน้หน้
าหน่าวยงานตรวจสอบภายใน
รายละเอีรายละเอี
ยดเกีย่ย
งานตรวจสอบภายใน

แบบ 56-1 One Report
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับ
ผิดชอบการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน และคำ�นิยามของการตรวจสอบภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติ
งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยเหลือการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระ
การประชุม นำ�ส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประวัติผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาววิมล แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน)
วุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำ�งาน
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
-บริษัทฯ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน-

แบบ 56-1 One Report
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ualitech

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Qualitech Public Company Limited

Yo u r i n t e g ra t e d i n s p e c t i o n s o l u t i o n p r o v i d e r

เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10 โทรสาร 0-3869-2028
www.qualitechplc.com
แบบ 56-1 One Report
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