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ถกูต้อง ปลอดภัย บรกิารฉับไว

ใสใ่จลกูค้า รกัษาคณุภาพ

1. ขยายการให้บริการทดสอบ

ตรวจสอบและรบัรองดา้นวศิวกรรม

เพื่ อความปลอดภัยไปยังภูมิภาค

อาเซยีน

2. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

การใหบ้รกิารแบบใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง

เพื่ อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน

3. พัฒนาและยกระดับศักยภาพ

ของบุคลากรอย่างต่อเนื่ องควบคู่

กับการปลูกฝังจรยิธรรมทางอาชีพ

4. ดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึง

หลักธรรมาภิบาลความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อการเติบโต

อยา่งยัง่ยนื

บรษัิท ควอลลีเทค จาํกัด (มหาชน)

มุง่สูก่ารเป็นผูน้ําด้านการใหบ้รกิาร

ทดสอบ ตรวจสอบและรบัรองด้าน

ว ิศวกรรมเพื่ อความปลอดภัย

แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

โดยมุ่ งเน้นการนํานวัตกรรมมา

ใช้ ในการให้บร ิการควบคู่กับการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง

โดยคํานึงถึงความร ับผิดชอบ

ต่อสังคมและจรยิธรรมทางอาชีพ

เพื่ อการเจร ิญเติบโตทางธุรกิจ

อย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ
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ขอ้มูลทัว่ไปของบรษัิท
ชื่อบรษัิท บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ่ QLT

ทนุจดทะเบยีน 98,568,485 บาท ทุนชําระแล้ว 98,568,485 บาท

ประเภทธุรกิจ ให้บริการทดสอบโดยไม่ ทําลาย (Non-Destructive Testing)
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
และการทดสอบคณุสมบติัทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and
Metallurgical Testing)

เลขทะเบยีนบรษัิท 0107550000220

เว็บไซต์ www.qualitechplc.com

ทีต้ั่งสาํนักงานใหญ ่ เลขท่ี 21/3 ถนนบ้านพลง ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร 0-3869-2028

ทีต้ั่งสาํนักสาขา (1) เลขท่ี 50 ซอยพัฒนาการ 57
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2116-9294
โทรสาร 0-2722-1132

ทีต้ั่งสาํนักสาขา (2) เลขท่ี 83/50 หมูท่ี่ 10 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3300-5161 ถึง 3
โทรสาร 0-3300-5164
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ทีต้ั่งสาํนักสาขา (3) เลขท่ี 333/22 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์
ชั้ นท่ี 16 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์ โทรศัพท์ 0-3869-1408-10
โทรสาร 0-3869-2028
อีเมล: IR@qualitechplc.com

นายทะเบยีนหุน้สามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจีน) ทาวเวอร์ A
ชั้น 14 เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9378
โทรสาร 0-2009-9476

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2259-5300
โทรสาร 0-2260-1553
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เลขท่ี 333/22 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์
ชั้นท่ี 16 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ)
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กรุงเทพมหานคร 10110
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป

* จํานวนหุ้นคํานวณตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก

2563 2564 2565

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายและใหบ้รกิาร 421.52 389.69 455.37

ต้นทนุขายและใหบ้รกิาร ต้นทนุในการจัดจําหน่าย

และค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
393.15 385.69 433.57

กําไรขั้นต้น 106.12 83.70 133.02

กําไรสทุธิ 31.83 6.61 17.86

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สนิทรพัยร์วม 516.70 506.88 523.81

หนีส้นิรวม 69.55 69.73 80.64

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ 447.33 433.36 437.76

อัตราสว่นทางการเงิน

อัตรากําไรขั้นต้น (รอ้ยละ) 25.18 21.48 29.21

อัตรากําไรสทุธิ (รอ้ยละ) 7.55 1.70 3.90

อัตราผลตอบแทนจากสว่นของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 7.04 1.50 4.10

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 6.01 1.29 3.47

อัตราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.16 0.16 0.18

ผลการดําเนินงานต่อหุน้

กําไรสทุธิต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)* 0.32 0.067 0.18

มูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 4.54 4.40 4.44
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ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคัญ
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รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

รายได้จากการขายและใหบ้รกิาร (ล้านบาท)กําไรสทุธิ (ล้านบาท)

อัตราสว่นทางการเงิน
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สารจากคณะกรรมการบรษัิท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากการท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างหนักในช่วง 2 ปี

ท่ีผา่นมา อันสง่ผลกระทบในวงกว้าง ภาวะอุตสาหกรรมชะลอตัวอยา่งมาก ภาคธุรกิจหลายสว่นได้รบัผลกระทบ

อยา่งรุนแรง บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ก็ได้รับผลกระทบเชน่กัน เนื่องจากไมส่ามารถเข้าไปให้บริการ

กับลูกค้าได้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการลดลงอยา่งมากแบบท่ีไมเ่คยเกิดขึ้นมาก่อน

ปี 2565 ท่ีผา่นมา ภาพรวมสถานการณข์องโรค COVID-19 ในประเทศไทยสามารถควบคมุได้มากยิง่ขึน้

ประกอบกับประชาชนสว่นใหญไ่ด้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถกลับมาดําเนิน

ธุรกิจได้ตามปกติ ซึง่บรษัิทฯ ก็สามารถกลับมาปฏิบติังานใหกั้บลกูค้าได้ตามแผนงานท่ีกําหนด ทําใหผ้ลประกอบการ
ของบรษัิทฯ เติบโตดีขึน้มากเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมรีายได้รวม 455.37 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 17.86 ล้านบาท

ด้านการพฒันาองค์กร บรษัิทฯ ได้มุง่เนน้การศกึษาและวิจัยเทคโนโลยี เครื่องมอืในการใหบ้รกิารแบบใหม่ๆ

ท่ีจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการ

พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทักษะท่ีหลากหลายเพื่อรองรบังานบรกิารในอนาคต นอกจากนี้ ในด้านการลงทนุ

ในธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอุตสาหกรรมด้านการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม บริษัทฯ ได้เข้าซื้ อ

หุ้นสามัญของ บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เอม โซลูชั่นส์ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการงานทุกด้านเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ

ปี 2566 บรษัิทฯ ต้ังเปา้หมายการเติบโตเพิม่ขึน้ 10 - 20% จากปี 2565 โดยดําเนนิกลยุทธท์างการตลาด

เพื่ อเพิ่มยอดขายและกําไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

ประกอบกับการศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขัน
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สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

และบรษัิทในเครอื ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้และผูม้สีว่นได้เสยีทกุท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจและใหก้ารสนบัสนนุ

บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าจะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถและดําเนินธุรกิจ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
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นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• เลขานุการบริษัท

นายกิตติ พัวถาวรสกลุ
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร

นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรว่ม

นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิท
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นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

รศ.นพ.ปรญัญา สากิยลักษณ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
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นายกิตติ พัวถาวรสกลุ
• ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิาร

นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์
• รองประธานกรรมการบริหาร

นายนิกม์ ธนะภมิูกลุ
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรว่ม

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์
• กรรมการตรวจสอบ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.นพ.ปรญัญา สากิยลักษณ์
• กรรมการตรวจสอบ
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สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทดสอบ
โดยไมทํ่าลาย
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนัในปี 2565 และแนวโน้มปี 2566

การทดสอบโดยไม่ทําลาย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดต้ัง

หรือใช้งานอุปกรณ์ หรือโครงสร้างต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเติบโต

ของการให้ บริ การทดสอบโดยไม่ ทํ าลายมี แนวโน้ มเป็ นไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ท่ี สํ าคัญ

โดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจําเป็นในการดํารงชีพได้ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่ อตอบสนองความต้องการท่ี ไม่มีขีดจํากัด อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนํามาซึ่ งความ

เสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

อยา่งรุนแรง ดังนั้นการควบคมุและตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยจึงเขา้มามบีทบาทเพิม่ขึ้นมาโดยตลอด

ปัจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การทดสอบโดยไม่ทําลายมีความจําเป็นแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม

เชน่ อุตสาหกรรมพลังงาน ปโิตรเคมี การก่อสรา้ง การเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและยา เปน็ต้น แมก้ระท่ังสิง่รอบตัวใน

ชวิีตประจําวัน เช่น สะพาน อาคารสูง ลิฟต์โดยสาร เครื่ องเล่นในสวนสนุก ก็ยังมีการทดสอบความปลอดภัย

โดยอาศัยการทดสอบโดยไมทํ่าลาย

อยา่งไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยการทดสอบโดยไม่ทําลายยังถูกจํากัดอยู่เฉพาะในบางอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพ โดยท่ัวไปการทดสอบโดยไม่ทําลายจัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มท่ีนอกเหนือ

จากต้นทนุในการผลิต ดังนัน้ ธุรกิจท่ีใชบ้รกิารการทดสอบโดยไมทํ่าลาย จึงเปน็ธุรกิจท่ีต้องการความปลอดภัยสงู

หรือถูกควบคุมโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง โดยเฉพาะท่ีใช้โครงสร้างโลหะ เช่น อาคารสูง สะพาน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ

เป็นต้น เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินอยา่งร้ายแรง

ท้ังนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการการทดสอบโดยไมทํ่าลายในประเทศไทย

ยังคงมีการพึ่งพิงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพลังงานและปิโตรเคมีเป็นสําคัญ ซึ่งความเก่ียวเนื่องของการ

ทดสอบโดยไม่ทําลายกับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรุปได้ดังภาพ
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การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection and Certification กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี NDT / Inspection and Certification

ทดสอบการก่อสรา้งและติดต้ังแท่นขุดเจาะ
นํ้ามัน และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน

ทดสอบรอยเชื่อม คณุภาพของท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติ ท่อสง่นํ้ามนั และ อ่ืนๆ

ทดสอบการก่อสร้างและติดต้ังโรงงาน
และตรวจสอบระหว่างการใช้งาน

ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซ ถังนํ้ามัน
รวมท้ังสารเคมีอันตรายอ่ืนๆ ตามกฎหมาย
ในกระบวนการขนสง่และการเก็บรักษา

ทดสอบการก่อสรา้งและตรวจสอบระหว่าง
การใชง้านสาํหรบัโรงงานปโิตรเคมขีั้นต้น
รวมท้ังขั้นกลางและปลายบางสว่น

ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุก๊าซ สถานี
บริการก๊าซ ถังบรรจุก๊าซ LPG และ NGV
และสถานท่ีใช้ก๊าซ ตามท่ีกฎหมายกําหนด

NDT / Inspection and Certification มีความจําเป็นต่อการตรวจสอบคุณภาพสําหรับการจัดหา

พลังงานท้ังกระบวนการ ต้ังแต่การสํารวจและผลิตจนถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อยระดับครัวเรือน ดังนั้น NDT/

Inspection and Certification จึงมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยตรง

ซึ่ งมีข้อดี คือ เป็นอุตสาหกรรมท่ียั่ งยืนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ภาครัฐได้เริ่มให้ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จาก

การออกกฎหมายควบคมุใหม้กีารตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณท์ี่เก ี่ยวขอ้งกับก๊าซ LPG/CNG

ถังสารเคมี และภาชนะรับความดัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงไม่ได้ตระหนักถึงมาตรการ

ความปลอดภัย ทําให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าท่ีควร ซึ่งหากมีการให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เขม้งวดจะทําใหก้ารเติบโตของการใหบ้รกิารตรวจสอบและทดสอบเปน็ไปอยา่งก้าวกระโดด

ธุรกิจการใหบ้รกิารตรวจสอบ NDT / Inspection and Certification เปน็ธุรกิจท่ีมลัีกษณะเฉพาะและเปน็

การให้บริการท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานของคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งต้องมี

การตรวจสอบรับรองโรงงานและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมท้ังการตรวจ

สอบตามกฎหมาย จึงทําใหฐ้านลกูค้าสว่นใหญข่องบรษัิทฯ มกีารใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง อยา่งไรก็ดี ด้วยปจัจุบนั

ภาวะอุตสาหกรรมมกีารแขง่ขนัท่ีรุนแรง ซึง่สง่ผลกระทบต่อราคาการใหบ้รกิารท่ีตํ่าลง ท้ังนี้ ปจัจุบนัสถานการณ์

แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เริม่คงตัวและอัตราการแพรร่ะบาดมจํีานวนนอ้ยลง

ทําให้บริษัทฯ สามารถให้เข้าไปปฏิบัติงานให้กับลูกค้าได้เชน่เดิม ทําให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565

ฟื้ นตัวมากขึ้น โดยกลับมามียอดขายและกําไรเมื่อเทียบกับปี 2564
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ขอ้กําหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคมุความปลอดภัยของน�ามนัเชื้อเพลิงและก๊าซ

ก๊าซหงุต้ม (LPG) :

- สถานีบรรจุก๊าซ สถานีบริการสถานท่ีใช้ก๊าซต้องขอรับใบอนุญาต และกําหนดให้มีการตรวจสอบ

เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปี และต้องมีการตรวจสอบและรับรองท้ังในการก่อสร้างใหม่

และทุกๆ 5 ปี

ก๊าซธรรมชาติ (CNG) :

- สถานีบริการและสถานท่ีใช้ก๊าซ เชน่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องขอรับใบอนุญาต

และกําหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุกปีและต้องมีการตรวจสอบ

และรับรอง ท้ังในการก่อสร้างใหม่ และทุกๆ 5 ปี

นํ้ามัน (Aboveground Storage Tank) :

- ถังนํ้ามนัขนาดใหญต้่องมกีารตรวจสอบภายนอกทกุปแีละตรวจสอบภายในทกุ15ปี นอกเหนอืจากกฎหมาย

เพื่อควบคุมความปลอดภัยของสถานท่ีเก็บใช้งานและการขนสง่ก๊าซและนํ้ามันแล้วภาครัฐยังได้ให้ความสําคัญ

กับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนสง่สารเคมีอันตราย โดยกําหนดให้ถังขนสง่สารเคมี

อันตรายต้องมกีารตรวจสอบทกุ 3 และ 6 ปี และถังกักเก็บสารเคมต้ีองได้รบั การตรวจสอบทกุ 10 ปี ตามมาตรฐาน

สากล ซึ่งอีกไม่นาน ภาครัฐยังจะออกกฎหมายเก่ียวกับการใช้ภาชนะรับความดันให้มีความปลอดภัยโดยจะให้
มีการตรวจสอบภาชนะรับความดันตามสภาพการใช้งานท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายในอนาคตอีกด้วย

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการผลิตพลังงานจากนํ้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบง่ออกได้เป็น 3 ขั้น คือ

• อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี ขั ้ นต้ นเป็ นการนํ าก๊ าซปิ โตรเลี ยมหรื อผลิ ตภัณฑ์ ในรู ปของนํ้ ามั น

มาแปรสภาพเปน็สารโอเลฟนิส์ หรอือะโรเมติกส์ โดยผา่นกระบวนการกล่ันแยก ทําใหแ้ตกตัวและแปรรูป

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางเป็นการนําผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นผา่นกระบวนการ

แปรรูปต่างๆ เชน่ เม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ

• อุตสาหกรรมปโิตรเคมขีัน้ปลาย เปน็การนาํผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปโิตรเคมขีัน้กลางไปผา่นกระบวนการ

แปรรูปต่างๆ ให้กับการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นสว่นยานยนต์ เป็นต้น
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การทดสอบโดยไม่ทําลายและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเก่ียวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง เนื่ องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้ถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมี

อันตรายและสารกัดกรอ่น ซึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ (Plant Shutdown Inspection) ตามมาตรฐานการ

ซ่อมบํารุง ดังนั้น การขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ

NDT/Inspection and Certification ได้เป็นอยา่งดี

ความต้องการและการจดัหาพลังงานไฟฟา้

สภาพการแขง่ขนั

การดําเนินการของโรงไฟฟ้า แม้ความซับซ้อนจะไม่เท่ากับระบบการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

แต่ก็ต้องได้รับการควบคุมโดยการทดสอบโดยไม่ทําลาย รวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเช่นกัน

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของงานติดต้ังโรงไฟฟ้าใหม่ เช่น โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้า

ถ่านหินเป็นเชื้ อเพลิง มีการตรวจสอบหม้อนํ้า ท่อส่งไอนํ้า โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ มีการตรวจสอบ

ท่อส่งก๊าซ เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ ตรวจสอบท่ีได้รับการรับรอง (Approved Vender List)

ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)
ทาํใหไ้ดร้บังานตรวจสอบโรงไฟฟา้อยา่งตอ่เนื่องและมโีอกาสในการเตบิโตตามการขยายตวัของการผลติไฟฟา้

สําหรับในประเทศ ธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันพอสมควร แต่ด้วยการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและความสัมพันธ์ท่ีดี ทําให้บริษัทฯ ยังคงรักษาลูกค้าไว้ได้
สําหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทําลายท่ีใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced NDT) บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยังมีการให้บริการในวงจํากัด เนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการ
ท่ีค่อนข้างสูง

บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายแขง่ขนัโดยตรงกับผูใ้หบ้รกิารจากต่างประเทศ แต่ใชก้ารสรา้งพนัธมติรโดยรว่มเปน็
คู่ค้ากับบริษัทข้ามชาติหลายราย เพื่อให้บริการทางด้าน Advanced NDT ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการ และสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขันอยา่งต่อเนื่อง

ความได้เปรียบสําหรับธุรกิจ NDT อยูท่ี่ศักยภาพในการให้การทดสอบท่ีหลากหลาย ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของ
บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และความรวดเร็วในการให้บริการ จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาทําให้บริษัทฯ
มีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นในการแขง่ขัน ดังต่อไปนี้
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• เป็นหนึ่งในผู้นําตลาด โดยมีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 จากมูลค่าตลาดรวม

• มีบริการท่ีครบวงจร โดยเฉพาะในด้านการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัท ฯ มีบุคลากร

ในด้านนีม้ากกว่าคูแ่ขง่รายอ่ืนๆ และสามารถใหบ้รกิารตรวจสอบรบัรองตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได้ทกุประเภท

• มีความต่อเนื่ องในการให้บริการสูง โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

ซึ่งมีฐานลูกค้าท่ีใช้บริการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง

• มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการโดยการนําผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบท่ี

ตอบโจทย์ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• มพีนัธมติรทางการค้าท่ีแขง็แกรง่ ลกูค้าหลักของบรษัิทฯ เชน่ บรษัิทผูส้าํรวจและผลิตปโิตเลียม โรงกล่ันนํ้ามนั

และก๊าซธรรมชาติ โรงงานปโิตรเคมี และผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายใหญ่ ล้วนแล้วแต่เปน็บรษัิทท่ีมัน่คง มชีื่อเสยีง

เปน็ท่ีรูจั้ก ซึง่ชว่ยสรา้งความเชื่อมัน่ใหล้กูค้าใหมเ่กิดความไว้วางใจในคณุภาพของผลิตภัณฑ์ และการบรกิาร

ของบริษัทฯ

• มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการทํางาน โดยมีทีมงานด้านความปลอดภัยทําหน้าท่ีควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานอยา่งสมํ่าเสมอ ชว่ยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

• มีความพร้อมของทีมงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการสําหรับโครงการขนาดใหญ่

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

• ได้รับการรับรองด้านคุณภาพระดับสากล เชน่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานข้อกําหนด

สาํหรบัหนว่ยตรวจ (ISO/IEC 17020) มาตรฐานการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการสาํหรบัการทดสอบโดยไมทํ่าลาย

และห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา (ISO/IEC 17025) การรับรองระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001) เป็นต้น

• ได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI)
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ส่วนท่ี 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดํ าเนินงาน
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1. โครงสรา้งและการดําเนินงาน
ของกลุ่มบรษัิท

ความเป็นมา

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อต้ังขึ้นเมื่ อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วย

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจหลักด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ

(Third Party Engineering Service) ในด้านการทดสอบโดยไม่ ทํ าลาย (Non-Destructive Testing)

จากนั้ นจึงขยายสู่ บริการตรวจสอบและรับรองในปี เดียวกัน โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจากกองเชื้อเพลิง

กรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบถังและระบบท่อ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท้ังประเภทท่ีอยู่บน

รถสถานีบรรจุก๊าซ และคลังเก็บและจ่ายปิโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามลําดับ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการด้านการทดสอบโดยไมทํ่าลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบ

แบบทําลาย (Destructive Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and

Metallurgical Testing) การตรวจสอบและรับรอง (Inspection and Certification) รวมถึงงานบริการการ

วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ ยง (Risk Based Inspector, RBI) และการให้ความเห็นเรื่ องความ

ปลอดภัยทางวิศวกรรมในระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ ให้แก่องค์กรต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

จากความมุ่ งมั่ นในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่ อง ทําให้บริ ษัทฯ ได้รับการรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ทําลาย ISO/IEC 17025 แห่งแรกของประเทศไทย และห้องปฏิบัติการทดสอบ

เชิงกลและโลหะวิทยา ISO/IEC 17025 จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การจัดการภายใน ISO9001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

จาก BSI และได้รบัการขึน้ทะเบยีนรบัรองจากหนว่ยงานราชการท่ีสาํคัญ อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และสภาวิศวกร เป็นต้น

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



1.1.1 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคัญ

ปี 2534

ปี 2537

ปี 2538

ปี 2544

ปี 2545

ปี 2547

• เริ่มก่อต้ังบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

ต้ังสํานักงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร

• ได้รับใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม

ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์และการออกใบรับรอง

ให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ จากกรมโยธาธิการ (ปัจจุบันเปล่ียนเป็นกรมธุรกิจ

พลังงานกระทรวงพลังงาน)

• จัดต้ังสํานักงานยอ่ยท่ีอําเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อความคล่องตัวในการให้บริการ

แก่ลูกค้าในภาคตะวันออก

• จัดต้ังสํานักงานยอ่ยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

• เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณพนักงาน

ท่ีเพิ่มขึ้น

• ได้รับใบอนุญาตเลขท่ี 0031/44 จากสภาวิศวกรให้เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล

• เพิม่ทนุจดทะเบยีนเปน็ 20 ล้านบาท เพื่อการขยายกิจการและใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคับ
ของกรมโยธาธิการ

• สร้างสํานักงานสาขาท่ีอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีการขยายตัวอยา่งรวดเร็ว
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ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2554

ปี 2556

• เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 50 ล้ านบาท เพื่ อขยายกิ จการสํ านั กงานระยอง

พร้อมท้ังเปล่ียนสํานักงานจังหวัดระยองเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ

• ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2550

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สําหรับการทดสอบในห้อง

ปฏิบัติการ (Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ด้านการทดสอบ

โดยไมทํ่าลายเป็นรายแรกในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2550

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น

ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน ISO 9001:2000 เมื่ อวันท่ี
31 มกราคม 2551

• บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามัญเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2552

• ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหนว่ยรับรองวิศวกรรมด้าน

หม้อนํ้าและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเป็นรายแรกในประเทศไทย

• ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท คือ
1. บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้บริการ
งานวิศวกรรมความปลอดภัยในต่างประเทศและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จํากัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง เพื่อให้บริการงาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศเมียนมาและประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีทุน
จดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน

• จัดต้ังสํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เพื่ อใช้ในการขยายพื้ นท่ีการทํางานของ

สํานักงานกรุงเทพฯ
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2562

• ได้รับการรับรองเพื่อขยายขอบขา่ยด้านการรับรองด้านการทดสอบโดยไมทํ่าลาย
ตามระบบ ISO/IEC 17025 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557

• ได้รับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผา่นกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวรว่ม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

• ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จํานวน 3 รางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่น

• สร้างสํานักงานสาขาท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายงานบริการ
ของบริษัทฯ และการให้บริการลูกค้าในเขตจังหวัดชลบุรีและพื้นท่ีใกล้เคียง

• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอ่ย จํานวน 1 บริษัท คือ Qualitech Myanmar
Company Limited (QLTM) ในประเทศเมียนมาในเดือนธันวาคม มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดต้ัง เพื่อใหบ้รกิารงานวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศเมยีนมารแ์ละประกอบ
ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีทุนจดทะเบียน 50,000 USD บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80 ของ
ทนุจดทะเบียน

• ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2560 (ซึ่งได้เปล่ียนเป็น ISO 45001 : 2018 เมื่อวันท่ี 10
กรกฎาคม 2563)

• ได้รบัการรบัรองเพื่อขยายขอบขา่ยด้านการรบัรองด้านหอ้งปฏิบติัการทดสอบเชงิกล
และโลหะวิทยา ISO/IEC 17025 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560

• ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรว่มเป็นสว่นหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมบริการที่ลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า

• ได้รบัการต่ออายุใบรบัรองสมาชกิโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562
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• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย คือ บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด

เมื่อเดือนมกราคม 2563 มีทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,000,000 บาท และปัจจุบัน

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท

• ได ้ร ับรางว ัล เก ียรต ิยศองค ์กรธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดเล ็กท ี่ม ีช ื่อ เส ียง

ของประเทศไทย ปี 2562 (Thailand’s Reputation Awards 2019) จาก

คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่ อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563

• ได้จดทะเบยีนเลิกกิจการบรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท คิวแอลที อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด

เมื่ อเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ

แต่อยา่งใด

• ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย คือ บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจัดจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอ่ืน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของ

ทุนจดทะเบียน

• จัดต้ังสาํนกังานสาขาทองหล่อ เพื่อใชใ้นการขยายพื้นท่ีการใหบ้รกิาร และการประสาน
งานระหว่างสาขา

• ปรับเปล่ียนโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 มีมติให้เข้า
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คือ บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เอม โซลูชั่นส์ จํากัด (PAS) จํานวน
14,700 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้น
ท้ังหมดของ PAS

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565
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1.1.2 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบรษัิทฯ

บรษัิทยอ่ย

1. บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด (Duwell Intertrade Company Limited)

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 20,000,000 บาท

มีทุนท่ีออกและชําระแล้วจํานวน 9,930,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจําหนา่ยเครื่องมือและอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวข้องกับการงานด้านวิศวกรรมการทดสอบโดยไมทํ่าลาย (Non-Destructive Testing)

2. Qualitech Myanmar Company Limited

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

มีทุนท่ี ออกและชํ าระเต็มจํานวนแล้ว ดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน

ประเทศเมียนมาร์และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (Qualitech Solution Energy Company Limited)

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 70 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท

มทีนุท่ีออกและชาํระแล้วจํานวน 17,500,000 บาท ดําเนนิธุรกิจผลิตและจัดจําหนา่ยไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์

และพลังงานอ่ืน (Renewable Energy)

บรษัิทรว่มทนุ

1. บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เอม โซลูชั่นส์ จํากัด (Property Aim Solutions Company Limited)
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการงานทุกด้าน

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบรษัิท สดัสว่นการถือหุน้

บรษัิทยอ่ย

บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด
Duwell Intertrade Company Limited

99.99 %

บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จํากัด
Qualitech Myanmar Company Limited

80.00 %

บริษัท ควอลลีเทค โซลูช่ัน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
Qualitech Solution Energy Company Limited

70.00 %

บรษัิทรว่มทนุ
บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เอม โซลูช่ันส์ จํากัด

Property Aim Solutions Company Limited
49.00 %
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรม ซึ่งหมายถึงการ

ทดสอบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ให้กับองค์กรต่างๆ ตามมาตรฐานสากลท่ีลูกค้าต้องการ

การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบด้วย 3 สว่น คือ

1. การทดสอบโดยไมทํ่าลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กระบวนการการค้นหารอย

บกพรอ่งหรือความผิดปกติของชิ้นงาน โดยท่ีไมทํ่าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงาน เชน่ การทดสอบด้วยการ

ถ่ายภาพด้วยรังสี การทดสอบด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วย

สารแทรกซึม รวมถึงการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการโดยใช้วิธีการ

ทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไมทํ่าลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบ

พรอ้มกับการออกรายงานเพื่อรบัรองสภาพการใชง้านของชิน้งาน ซึง่จะมกีารใหข้อ้สรุปว่าชิน้งานนัน้ๆ มสีภาพ

เหมาะสมสําหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตาม

กฎหมายสําหรับถังบรรจุก๊าซ LPG ถังนํ้ามัน ระบบท่อนํ้ามัน ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ หม้อนํ้า ถังกักเก็บ

และถังขนสง่นํ้ามนัและสารเคมี และภาชนะรับความดันอ่ืนๆ เป็นต้น

3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing) เป็นการ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่น การรับแรงดึง แรงกด และแรงกระแทก

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้ อโลหะ และการหาส่วนผสมทางเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติท่ีสําคัญ

ของเนื้ อโลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกัดกร่อนประเภทต่างๆ เป็นต้น บริษัทฯ ให้บริการ

การทดสอบคุณสมบัติทางกลกับลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่มธุรกิจท่ี

อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ได้แก่ โรงผลิตไฟฟา้ โรงกล่ันนํ้ามนั โรงงานปโิตรเคมี โรงแยกก๊าซ

โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดต้ังอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมท้ังผูใ้ชถั้ง เครื่องจักร และอุปกรณท่ี์ต้องตรวจสอบ

ตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เชน่ หมอ้นํ้า ถังก๊าซ ถังบรรจุสารเคมอัีนตราย และถังรบัความดันสงูอ่ืนๆ เปน็ต้น
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1.2.1 โครงสรา้งรายได้

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ลักษณะงาน
มูลค่า

(ล้านบาท)
รอ้ยละ

มูลค่า
(ล้านบาท)

รอ้ยละ
มูลค่า

(ล้านบาท)
รอ้ยละ

รายได้จากการขาย 32.68 7.18 13.23 3.39 7.82 1.86

รายได้จากการให้บริการ

การทดสอบโดยไมทํ่าลาย 206.40 45.33 200.22 51.32 184.80 43.84

การตรวจสอบและรับรอง /
การตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรม

189.34 41.58 154.55 39.62 204.01 48.40

อ่ืนๆ 26.95 5.92 22.12 5.67 24.89 5.90

รวมรายได้ 455.37 100.00 390.12 100.00 421.52 100.00

1.2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการใหบ้รกิาร

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างโลหะต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพระหว่างการใช้งาน เพื่ อให้มั่นใจว่าเครื่ องมืออุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆจะไม่เกิดความเสียหาย
ในระหว่างการใช้ งาน จนส่งผลให้ ต้องหยุดชะงัก การให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การทดสอบ
โดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบ แบบทําลาย โดยใช้ เทคนิคการทดสอบทางกล
และโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing) การตรวจสอบ และรั บรองคุณภาพ
(Inspection and Certification) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบ และรับรอง ถังนํ้ามัน และสารเคมี ถังบรรจุก๊าซ
และระบบท่อ LPG/CNG และหม้อไอนํ้า เป็นต้น

ประเภทการใหบ้รกิาร

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

การทดสอบโดยไม่ทําลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน
หรือรอยเชื่อม โดยไมเ่กิดความเสียหายต่อชิ้นงานในระหว่างการทดสอบ ไมทํ่าให้ชิ้นงานเกิดการเปล่ียนแปลง
รูปรา่ง ขนาด หรือสมรรถนะ โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เชน่ แสง ความร้อน รังสี คล่ืนเสียง ไฟฟ้า หรือแมเ่หล็ก
ในการทดสอบตามความผิดปกติของรอยบกพร่องท่ีมีอยู่ การวัดคุณสมบัติเหล่านี้ จะสามารถประเมิน
ความผิดปกติได้โดยไม่ทําให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย การทดสอบโดยไม่ทําลายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะชิ้นงานท่ีมีต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ ยังใช้ในการทดสอบรอย
บกพรอ่งของอุปกรณ์และโครงสร้างท่ัวไป ท้ังก่อนการใช้งาน (Pre-service) ระหว่างการใช้งาน (In-service)
และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงาน (Plant Shutdown) เพื่อปรับปรุงหรือประเมินอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่
ของอุปกรณ์นั้นๆ
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ข้อดขีองการทดสอบโดยไม่ทําลาย

• ชิ้นงานไมไ่ด้รับความเสียหายใดๆ หลังการทดสอบแล้วสามารถนําชิ้นงานกลับมาใช้ได้ตามปกติ
• ทดสอบในขณะใช้งานได้ในหลายกรณี
• การทดสอบชิน้งานตามระยะเวลาการใชง้าน จะทําใหท้ราบการเปล่ียนแปลงของสภาพชิน้งานหลังผา่น

การใช้งานแล้ว
• อุปกรณ์มีความสะดวกในการเคล่ือนย้าย สามารถออกงานภาคสนามได้
• สามารถใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เช่น ใช้วิธีการทดสอบโดยไม่ทําลายทดสอบงานเชื่อมแบบ

ต่างๆ เพื่ อปรับปรุงวิธีการเชื่ อมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้งาน เป็นต้น
• ชว่ยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากชว่ยลดของเสียระหว่างการผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

การทดสอบโดยไม่ทําลายสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) การทดสอบโดยไม่ทําลายแบบท่ัวไป (Conventional NDT) เช่น การทดสอบโดยการใช้รังสี
และการทดสอบด้วยอนภุาคแมเ่หล็ก เปน็ต้น ซึง่เปน็วิธท่ีีใชกั้นโดยท่ัวไปมายาวนาน ยงัคงถกูนาํมาใชต้ามลักษณะ
ของชิ้นงานท่ีทําการตรวจหรือทดสอบและเป็นไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด

2) การทดสอบโดยไม่ ทําลายท่ี ใช้ เทคโนโลยีขั้ นสูง (Advanced NDT) ซึ่ งเป็นวิธีการทดสอบ
ท่ีใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ข้อดี คือ สามารถให้ผลท่ีรวดเร็ว ชัดเจน
และครอบคลุมกว่าแบบท่ัวไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวไปสู่ Advanced NDT
มากยิง่ขึน้ เนื่องจากสามารถใชใ้นการทดสอบท่ีซบัซอ้น และขอ้จํากัดในแบบท่ีการทดสอบแบบท่ัวไปไมส่ามารถทําได้
เช่น การทดสอบโดยใช้รังสีด้วยระบบดิจิตอลแทนการใช้ฟิล์ม หรือการใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสูงท่ีใช้หัวทดสอบ
หลายหัวทํางานร่วมกัน (Phased Array Ultrasonic) แทนการทดสอบด้วยรังสีหรือคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
แบบท่ัวไป เป็นต้น

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายแบบท่ัวไป และขยายบริการสู่การทดสอบ
โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบโดยไมทํ่าลายในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย ดังนี้

Conventional NDT

ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานทีท่ดสอบ

Radiographic Test: การทดสอบด้วยรังสี เป็นการ
ตรวจหารอยตําหนิภายในวัสดุโดยใช้สารกัมมันตภาพ
รังสีหรือเครื่อง X-Ray และใช้แผน่ฟิล์มบันทึกข้อมูล
เหมาะสําหรับใช้ตรวจหารอยบกพรอ่งท่ีอยูลึ่กข้างใน
รอยเชื่อม และตรวจหาการกัดกรอ่นท่ีอยูด้่านตรงขา้ม

การทดสอบรอยเชื่อมของอุปกรณ์ต่างๆ ใน
โรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนสง่ โรงไฟฟ้า
เป็นต้น

MagneticParticleTest:การทดสอบด้วยสนามแมเ่หล็ก
เป็นการหารอยบกพรอ่งบริเวณผิววัสดุโดยการ
เหนี่ยวนําสนามแมเ่หล็ก

การทดสอบรอยเชื่อม และพื้นผิวของอุปกรณ์ เชน่
ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนสง่
โรงไฟฟ้า งานโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
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ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานทีท่ดสอบ

Penetrant Test: การทดสอบด้วยสารแทรกซึม

เป็นการฉีดสีท่ีสามารถแทรกซึมได้ดีลงบนพื้นผิว
วัสดุเพื่อตรวจหารอยบกพรอ่งบนผิววัสดุ

การทดสอบรอยเชื่อม และพื้นผิวของอุปกรณ์ เชน่

ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงาน ปิโตรเคมี ท่อขนสง่

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา เป็นต้น

Ultrasonic Test: การทดสอบด้วยคล่ืนเสยีงความถ่ีสงู

เปน็การทดสอบโดยการใชค้ล่ืนเสยีงเพื่อวัดความหนา
และค้นหารอยบกพรอ่งท่ีเกิดขึ้นในเนื้อวัสดุ
และรอยเชื่อม

การทดสอบรอยเชื่อมและเนื้อวัสดุ เชน่
ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี ท่อขนสง่
โรงไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น และงาน
วัดความหนาทุกชนิด

Hardness Test: การทดสอบความแข็ง โดยเป็นการ

ทดสอบความแข็งของโลหะในการต้านทานต่อการ

แปรรูปถาวรหรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาค

ของโลหะท่ีเปล่ียนแปลงตามการใชง้าน ซึง่มปีระโยชน์

ในการนํามาออกแบบภาชนะรับความดันหรือ

ตรวจสอบความเสียหายของหม้อไอนํ้า

การทดสอบวัสดแุละรอยเชื่อมของอุปกรณห์รอืท่อ
ในขบวนการผลิตหม้อนํ้า เช่น ในโรงกล่ันนํ้ามัน
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น

Positive Material Identification Test:

การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมีเพื่ อบ่งบอก

สว่นประกอบทางเคมีของวัสดุซึ่งมีความสําคัญ

กับวัสดุท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม

การทดสอบวัสดุและรอยเชื่อมของอุปกรณ์
หรือท่อในขบวนการผลิตหม้อนํ้า เชน่
ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า
เป็นต้น

Vacuum Test: การทดสอบด้วยวิธีสุญญากาศ

เป็นการตรวจสอบรอยรั่วของรอยปิดผนึกโดยใช้
เทคนิคความแตกต่างของความดันภายใน
กับภายนอกบรรจุภัณฑ์

ตรวจสอบรอยเชื่อมของถังบรรจุนํ้ามันหรือสารเคมี
เชน่ ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี
คลังเก็บนํ้ามันหรือสารเคมี เป็นต้น

Holiday Detector/Pin Hole Test:
การทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าบนวัสดุเคลือบผิวโลหะ
เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความไมส่มบูรณ์ของ
วัสดุเคลือบผิวซึ่งอาจทําให้ของเหลวสัมผัสกับ
ชิ้นงานและเกิดการกัดกรอ่นขึ้น

การทดสอบวัสดุเคลือบผิวของภาชนะรับความดัน
และท่อ เช่น ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี
เป็นต้น
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Magnetic Field and PermeabilityMeasurements:
การทดสอบหาค่าความเป็นแมเ่หล็กเพื่อใช้ตรวจสอบ
คุณสมบัติท่ีเปล่ียนไปของเนื้อโลหะ

การทดสอบวัสดุในขบวนการผลิตของ
โรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น

Replica Test: การตรวจสอบโครงสร้าง

จุลภาคของโลหะใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ

ความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ท่ีทําจากโลหะ

ตรวจสอบวัสดุในขบวนการผลิตของโรงกล่ันนํ้ามัน
โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น

Video scope: การตรวจสอบด้วยกล้อง

การตรวจสภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อเพื่ อ

ตรวจหาสิ่งตกค้าง สิ่งผิดปกติต่างๆ โดยใช้กล้อง
ติดปลายสายนําทางผ่านช่องเล็กๆ ส่องเข้าไปดู
สภาพภายในของอุปกรณ์หรือท่อท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้โดยตรง

ตรวจสอบอุปกรณ์ในขบวนการผลิตของโรงกล่ัน
โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า หรือขบวนการผลิตอ่ืนๆ

Ferrite Scope: เพื่อวัดปริมาณเฟอร์ไรตใน
เนื้อเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีผลต่อความต้านทาน
ในการกัดกรอ่น

ทดสอบวัสดุและรอยเชื่อมของชิ้นงานท่ีเป็น ท่อ ถัง
หรืออุปกรณ์ท่ีทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชนิด Duplex
Stainless Steel
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ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานทีท่ดสอบ

Internal Rotating Inspection System : เป็นการ
ทดสอบความสมบูรณข์องท่อขนาดเล็กด้วยคล่ืนเสยีง
ความถ่ีสูง

อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)
ท่ีใช้ในโรงกล่ัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น

Magnetic Flux Leakage : เป็นการทดสอบ
ความสมบูรณ์ของท่อเหล็กกล้าคาร์บอนด้วย
สนามแมเ่หล็ก

อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)
ท่ีใช้ในโรงกล่ัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น

Eddy Current : เป็นการทดสอบความสมบูรณ์
ด้วยกระแสไหลวนสําหรับวัสดุท่ีไมใ่ชเ่หล็ก เชน่
ท่อสแตนเลส ท่ออลูมิเนียม เป็นต้น

อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)
ท่ีใช้ในโรงกล่ัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น
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Remote Field Eddy Current : เป็นการทดสอบ
ความสมบูรณข์องท่อเหล็กคารบ์อนด้วยกระแสไหลวน

อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger)
ท่ีใช้ในโรงกล่ัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น

Eddy Current Array : เปน็การทดสอบความสมบูรณ์
ด้วยกระแสไหลวนชนิดหลายขดลวดในหัวเดียวกัน
ทําให้การทดสอบครอบคลุมพื้ นท่ีได้มาก รวดเร็ว
และแมน่ยํามากขึ้นสําหรับวัสดุ และแนวเชื่อมโลหะ
ท้ังท่ีเป็นเหล็ก และโลหะผสมอ่ืนๆ

การทดสอบรอยเชื่อมเพื่อตรวจหารอยร้าว
และการกัดกร่อนของภาชนะรับความดัน
ในโรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานเคมี และปิโตรเคมี
เป็นต้น

Phased Array (PAUT) : การทดสอบด้วยคล่ืนเสยีง
ความถ่ี สู งแบบเรียงเฟส เป็นการใช้คล่ื นเสียง
ความถ่ีสูง ในการตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะ
และแนวเชื่ อมโดยใช้หัวทดสอบท่ีมีผลึกทดสอบ
หลายหน่วยในหัวเดียวกัน ซึ่ งทําให้การทดสอบ
ครอบคลุมพื้ นท่ี ได้มากรวดเร็วและแม่นยํา
สามารถแสดงผลการทดสอบได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
และเก็บบนัทึกผลไว้ใชอ้้างอิงต่อไปได้ดีกว่าแบบท่ัวไป

การทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้ อโลหะ
และรอยเชื่ อมต่างๆ เช่น ถังก๊าชความดันสูง
ท่อขนส่งก๊าซ และนํ้ามัน ระบบท่อ ในโรงกล่ัน
นํ้ามนั โรงงานเคมี และปิโตรเคมี เป็นต้น

Medium Rank Ultrasonic Test (MRUT) และ
Long Rank Ultrasonic Test (LRUT) : การทดสอบ
โดยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงแบบระยะทดสอบปานกลาง
และระยะไกล เป็นการตรวจหาตําหนิ และรอย
บกพรอ่งของชิ้นงานทดสอบในบริเวณท่ีไมส่ามารถ
เข้าถึงได้โดยตรง

การตรวจสอบการกัดกร่อน การกัดเซาะ และ
รอยแตกร้าวของท่อในสว่นท่ีสัมผัสกับฐานรองรับ
ท่อ หรือท่อฝังดิน และท่อหุ้มฉนวนและใช้ทดสอบ
กับชิ้นงานท่ีเป็นแผน่เรียบได้เชน่กัน

Time of Flight Diffraction (TOFD) : เป็นการใช้
คล่ืนเสียงความถ่ีสูง โดยใช้เทคโนโลยีการกระเจิง
ของคล่ืนเสียงซึ่งมีความแมน่ยําในการประเมิน
หาขนาด และตําแหนง่ของรอยบกพรอ่งมาก

การทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้ อโลหะ
และรอยเชื่อมต่างๆ เชน่ ถังก๊าชความดันสูง
ท่อขนสง่ เป็นต้น
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ประเภทของการทดสอบ ชิ้นงานทีท่ดสอบ

Tank Floor Scan : การทดสอบหาการกัดกรอ่น
ของพื้นถังนํ้ามัน หรือถังเคมีขนาดใหญด้่วย
สนามแมเ่หล็กทําให้ทราบถึงสภาพด้านล่าง
ของพื้นถังท่ีมองไมเ่ห็น

การทดสอบพื้นถังขนาดใหญใ่นโรงกล่ันนํ้ามัน
โรงงานเคมี และปิโตรเคมี เป็นต้น

Computed Radiograph : เป็นการทดสอบ
ด้วยรังสีโดยใช้แผน่ Imaging Plate แทนฟิล์ม
X-ray ท่ั วไป ทําให้สามารถอ่านผลบนจอ
คอมพิวเตอร์ให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกรอ่น
ของภาชนะความดัน และระบบท่อในโรงกล่ันนํ้ามัน
โรงงานเคมี และปิโตรเคมี เป็นต้น

Direct Radiograph (Digital Radiograph) : เปน็การ
ทดสอบด้วยรังสีโดยแผงรับภาพ แล้วสง่ภาพโดยตรง
ไปยังคอมพิวเตอร์ทําให้สามารถอ่านผลบนจอ
คอมพิวเตอร์ ให้เห็นภาพชัดเจนได้ทันที และเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

การทดสอบแนวเชื่อม และตรวจหาการกัดกรอ่น
ของภาชนะความดัน และระบบท่อ ในโรงกล่ันนํ้ามัน
โรงงานเคมี และปิโตรเคมี เป็นต้น

PipelineIn-LineInspection(ILI,IntelligentPigging):
เป็นการทดสอบการกัดกรอ่นและความเสียหายอ่ืนๆ
ท่ีเกิดกับท่อขนสง่ โดยใช้เทคโนโลยีสนามแมเ่หล็ก
หรือคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ทําให้ทราบถึงสภาพของ
ท่อท่ีฝังอยูใ่ต้ดินหรือใต้นํ้าได้

การตรวจหาการกัดกรอ่นของท่อขนสง่ก๊าซธรรมชาติ
ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และท่อนํ้ามันท่ีฝังอยูใ่ต้ดิน
หรือใต้ทะเล

บริษัทฯ ให้บริการทดสอบโดยไมทํ่าลายชิ้นงานต่างๆ ตามมาตรฐานท่ีลูกค้ากําหนด เพื่อทดสอบความ

สมบูรณข์องการติดต้ังหรอืการเชื่อมวัสดุ มคีวามจําเปน็อยา่งยิง่ยวดในอุตสาหกรรมท่ีต้องการความปลอดภัยสงู

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานและปโิตรเคมี เชน่ การวางท่อก๊าซธรรมชาติ การทดสอบระบบท่อ และถังในโรง

กล่ันนํ้ามนั โรงแยกก๊าซ แท่นขุดเจาะนํ้ามนั โรงงานไฟฟา้ โรงงงานผลิตสารเคมี และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

เป็นต้น

ลักษณะลกูค้าของบรษัิทฯ สว่นใหญเ่ปน็ผูร้บัเหมาท่ีต้องการใหบ้รษัิทฯ ทดสอบคณุภาพของงานในขณะ

ก่อสร้าง และเจ้าของโครงการท่ีใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการทดสอบคุณภาพตามระยะเวลาโดยเป็นการ

ทําสัญญาระยะยาว
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บริษัทฯ มีการจัดทําประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายในด้านการให้บริการของพนักงาน

คุณภาพตามมาตรฐาน ความรวดเร็วในการให้บริการ ความปลอดภัย ฯลฯ และนําข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้

อยา่งต่อเนื่อง รวมท้ังได้รับการติดต่องานจากลูกค้ารายใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง

การทดสอบแบบไมทํ่าลายนี้ จะมีการรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานพร้อมหลักฐาน หรือข้อมูล

ประกอบ เชน่ ฟิล์มเอ็กซ์เรย์สําหรับการทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี หรือการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์

เป็นต้น ซึ่งเป็นการรายงานความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของชิ้นงานตามผลการทดสอบท่ีเกิดขึ้นตาม

มาตรฐานท่ีได้ใช้หรือกําหนดรว่มกัน ซึ่งมิใชเ่ป็นการรับประกันหรือรับรองสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้งาน

มาตรฐานสากล (Standard and Code) ทีเ่กีย่วข้องกับการทดสอบโดยไม่ทําลาย

การทดสอบโดยมทํ่าลายนั้น มีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การป้องกันมิให้โครงสร้างทางวิศวกรรม

ต่างๆ เกิดความเสียหาย อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุตสาหกรรมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

คือ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีความเสี่ยงในการทํางานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงในวงกว้างหาก

เกิดความผิดพลาด เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความน่าเชื่อถือ

ในระดับสากล การทดสอบโดยไม่ทําลายจึงถูกควบคุมตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคม หรือองค์กร

ระดับประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละสมาคมหรือองค์กรได้กําหนดวิธีการทดสอบโดยไม่ทําลายแต่ละประเภทขึ้นมา

เป็นมาตรฐานของตนเอง ตัวอยา่งองค์กรหรือสถาบันวิชาชีพสําคัญในต่างประเทศท่ีมีการกําหนดมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้องกับการทดสอบโดยไมทํ่าลาย 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 องค์กรหรือสถาบันวิชาชีพเหล่านี้ยังมีการกําหนดระดับ

ทักษะของบุคลากรผู้ตรวจสอบ โดยบุคลากรจะต้องได้รับการอบรม ทดสอบความรู้ และได้รับใบรับรอง

หรือประกาศนียบัตรตามระดับขั้นท่ีกําหนดไว้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้ เชน่ บุคลากรท่ีผา่น

การอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม American Society of Non-Destructive Testing (ASNT),

Certification Scheme for Personnel (CSWIP), Personnel Certification For Non-Destructive Testing (PCN)

ซึง่แบง่ออกเปน็ 3 ระดับ บุคลากรระดับท่ี 1 สามารถทําการทดสอบและบนัทึกผลได้ตามวิธกีารท่ีกําหนด

สําหรับระดับท่ี 2 บุคลากรมีหน้าท่ี ในการตัดสินหรือประเมินให้ชิ้ นงานผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ

ส่ วนบุคลากรระดับท่ี 3 ซึ่ งเป็ นระดับสู งสุ ด มี หน้ าท่ี ในการกํ าหนดวิธี และขั้ นตอนในการทดสอบ

สามารถจัดการฝึกอบรมพร้อมท้ังออกใบรับรองให้กับบุคลากรในระดับท่ี 1 และ 2 (เฉพาะกรณีของ ASNT)
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ปี 2565 บรษัิทฯ มจํีานวนบุคลากรท่ีได้รบัการรบัรองท้ังหมด 196 คน โดยแบง่เปน็ผูไ้ด้รบัการรบัรองระดับ 1

จํานวน 24 คน ระดับ 2 จํานวน 168 คน และระดับ 3 จํานวน 4 คน บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่ องเพื่ อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องต่อไป เพื่ อให้

บุคลากรท่ีได้รับการรับรองมีจํานวนพอเพียงและรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื่อง

(2) การทดสอบแบบทําลาย (Destructive Testing)

การทดสอบแบบทําลาย (Destructive Testing) โดยใช้เทคนิคการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา

(Mechanical and Metallurgical Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะ

ชนิดต่างๆ เชน่ การรับแรงดึง แรงกด ความแข็งและแรงกระแทก รวมท้ังการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาคของ

เนื้อโลหะและการทดสอบหาสว่นผสมทางเคมีท่ีมีผลต่อคุณสมบัติสําคัญด้านความแข็งแรง และการกัดกร่อน

ของเนื้อโลหะ

บริษัทฯ ได้ให้บริการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุกับลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้า

หลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า โรงกล่ัน

นํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ โรงงานผลิตและติดต้ังอุปกรณ์เครื่องจักร รวมท้ังผู้ใช้เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่ อความปลอดภัย เช่น หม้อนํ้า ถังก๊าซ ถังบรรจุสารเคมีอันตราย

ท่อขนสง่ และถังรับความดันสูงอ่ืนๆ เป็นต้น

(3) การตรวจสอบและรบัรอง (Inspection and Certification)

การใหบ้รกิารเพื่อรบัรองคณุภาพงาน เปน็กระบวนการท่ีต่อเนื่องหรอืต่อยอดจากการทดสอบโดยไมทํ่าลาย

ในขัน้ตอนนี้ บรษัิทฯ จะรว่มทํางานกับลกูค้าเพื่อวางแผนการตรวจสอบอุปกรณด้์วยวิธกีารทดสอบโดยไมทํ่าลาย

ต่างๆ ก่อนการตรวจสอบทดสอบท่ีหน้างาน ประมวลผลการทดสอบตรวจสอบชิ้นงานตามเทคนิควิธีการใน

แต่ละขั้ นตอน แล้วจัดทํารายงานสภาพการใช้งานอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงว่าอุปกรณ์ เครื่ องมือ

หรือชิ้นงานนั้น อยูใ่นระดับสภาพท่ีมีความปลอดภัยทางวิศวกรรม ตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง

การตรวจสอบสามารถทําได้ท้ังการตรวจสอบรับรองชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน โดยดําเนินการในระหว่าง

การผลิตใหมท่ี่โรงงานผู้ผลิต หรือในระหว่างการติดต้ัง ณ สถานท่ีใช้งาน รวมท้ังดําเนินงานภายหลังการใช้งาน

เช่น การตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจําปีสําหรับถังบรรจุก๊าซ หรือการตรวจสอบรวมท้ั งระบบ

เชน่ การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service) เป็นต้น

ลูกค้าหลักสําหรับบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ลูกค้าท่ีต้องการการรับรองตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบเพื่ อรับรองถังบรรจุ (LPG / CNG

ถังบรรจุนํ้ามัน ถังบรรจุสารเคมี) หม้อนํ้า ภาชนะรับความดันประเภทต่างๆ เป็นต้น
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2. ลูกค้าท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการความปลอดภัยสูง เชน่ โรงกล่ันนํ้ามัน โรงแยกก๊าซ

โรงงานปโิตรเคมี แท่นขุดเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ท่ีต้องการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน

การผลิตและการซอ่มบํารุง

การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มีข้อดีท่ีสําคัญ คือ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการตรวจสอบ

ประจําปีอย่างต่อเนื่ องโดยจัดทําเป็นสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด โรงกล่ัน โรงงานปิโตรเคมีต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพ

ในการเติบโต เนื่องจากจําเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของถังในขบวนการผลิต ถังกักเก็บ และถังท่ีใช้ใน

การขนสง่ และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานหรอืกฎหมายกําหนด

บรษัิทฯ มกีารตรวจสอบและรบัรองคณุภาพเครื่องมอื และอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ภาชนะรั บความดัน (Pressure Vessel) ท่ี ใช้ เก็ บก๊ าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว คลอรีนเหลว รวมถึงถังเก็บสารเคมี อ่ื นๆ เป็นต้น

• ถังติดตรงึ (Fixed Tank) เพื่อการขนสง่วัตถอัุนตราย เพื่อจัดทําประวัติและรบัรองคณุภาพตามขอ้กําหนด

ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• ถังเก็บผลิตภัณฑ์ขนาดใหญเ่หนือพื้นดิน (Aboveground Storage Tank) และถังใต้ดิน (Underground

Storage Tank) เชน่ ถังเก็บนํ้ามัน หรือสารเคมี

• หม้อนํ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อนํ้าแบบท่อนํ้า (Water Tube Boiler)

• การตรวจรบัรองขบวนการเชื่อม (Welding Procedure Specification and Qualification Test) และ

ฝีมือช่างเชื่ อม (Welding Operator / Welder Qualification Test)

• ถังเก็บ และจ่ายก๊าซ ถังขนสง่ปิโตรเลียมเหลว และถังก๊าซหุงต้ม

• ท่อขนสง่นํ้ามันและก๊าซ (Pipeline) ท่ีฝังอยูใ่ต้ดิน และใต้นํ้า

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เก่ียวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัย

ของวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต การขนถ่ายเชื้อเพลิง และสารเคมีอันตราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงศึกษา

ติดตามการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อยา่งครอบคลุม

ท้ังนี้ นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินผล

การใช้งานของเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความสําคัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปล่ียนแปลง

ความเสียหายและการเสื่อมสภาพ ท่ีเกิดขึ้นกับชิ้นงานและนํามาประมวลผล เชน่ ประมวลผลให้ลูกค้าทราบว่า

การใช้งานท่ีผา่นมาอุปกรณ์ท่ีตรวจสอบมีความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ชิ้นงานนั้นๆ

จะสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้อีกนานเท่าใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับลูกค้า เช่น

ทําใหส้ามารถจัดลําดับความสาํคัญในการบาํรุงรกัษาเครื่องมอืแต่ละชิน้ สามารถวางแผนการซอ่มบาํรุงได้อยา่ง

มปีระสทิธภิาพ เปน็ต้น ในบางกรณลีกูค้าสามารถใชผ้ลการตรวจสอบเปน็เครื่องยนืยนัสาํหรบัการประกันภัยได้อีกด้วย



แบบ 56-1 One Report 2565 43

นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยั งมีการให้บริการประเมินความเสี่ ยงของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ

ด้วยหลักการ Risk Based Inspection (RBI) เพื่อกําหนดความถ่ี วิธกีารทดสอบ และความเขม้งวดในการทดสอบ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย RBI จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบลดค่าใช้จ่ายได้โดยการลดความถ่ี

การตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมีความเสี่ ยงตํ่า และให้ความสําคัญมากขึ้นกับอุปกรณ์ท่ีมีความเสี่ ยงสูง อีกท้ัง

สามารถนําไปลดภาระเบี้ยประกันภัยของโรงงานท่ีนําวิธีการนี้มาใช้

การจัดทําประกันภัยสาํหรบัความเสยีหายจากการปฏิบติังาน

บรษัิทฯ มกีารจัดทําประกันภัยบุคคลท่ีสาม กรณกีารเกิดอุบติัเหตตุ่อบุคคลและทรพัยส์นิเปน็วงเงินรวม
ท้ังหมด 70 ล้านบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานท้ังงานบนฝั่ ง (On
Shore) และงานนอกชายฝั่ ง (Offshore) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําประกันภัยเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าบางรายท่ีมี
การปฏิบติังานนอกชายฝั่ ง (Offshore) โดยเปน็การประกันภัยแบบ Workman Compensation ซึง่จะครอบคลมุ
อุบัติเหตุเฉพาะท่ีอาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลาย แล้วบริษัทฯ ยังมีการเปิดอบรมความรู้

ท่ัวไปให้กับพนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ยกระดับความรู้ความสามารถ และหลักสูตรด้าน

ความปลอดภัยในองค์กรอีกด้วย รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ท้ังในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นให้แข็งแกรง่ขึ้น

ใบรบัรองทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ

ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย (1) การทดสอบชิ้นงานโดยใช้วิธี

การทดสอบโดยไม่ทําลาย และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ดังนั้น รายงาน

ท่ีเก่ียวข้องจะแบง่เป็น 2 ขั้นตอน คือ

รายงานผลการทดสอบโดยไมทํ่าลายและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งถือเป็นงาน

ควบคมุทางด้านวิศวกรรม ดังนัน้ บุคลากรท่ีสามารถออกใบรบัรองคณุภาพของชิน้งานได้นัน้ต้องเปน็บุคลากรท่ีขึน้

ทะเบียนกับสภาวิศวกร สําหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป โดยระดับของ

วิศวกรควบคุมจะแบง่ออกได้เป็น 4 ระดับ คือ

• ภาคีวิศวกรพิเศษ

• ภาคีวิศวกร

• สามัญวิศวกร

• วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด)



44แบบ 56-1 One Report 2565

ท้ังนี้ ขอบเขตของงานท่ีแต่ละระดับสามารถทําได้แตกต่างกันออกไป ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79

ของพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542 ตามขอบเขตการทํางานของวิศวกรควบคมุแต่ละระดับตามท่ีสภาวิศวกร

กําหนด นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ท่ีให้บริการตรวจสอบและรับรองต้องมีการขึ้นทะเบียน

ด้วยเชน่กัน โดยเฉพาะการตรวจสอบท่ีถกูควบคมุโดยกฎหมาย เชน่ การตรวจสอบถังก๊าซแอลพจีี ก๊าซธรรมชาติ

นํ้ามัน และหม้อนํ้า เป็นต้น ซึ่ งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนในการฝึกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรอง

หรือประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร และขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการรับรองท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพในระดับท่ีเพียงพอกับการดําเนินงานในปัจจุบันในทุกประเภทบริการ อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในด้านนี้อยา่งต่อเนื่อง เชน่เดียวกับบุคลากรด้านการทดสอบโดยไมทํ่าลาย



แบบ 56-1 One Report 2565 45

ใบรบัรองทีบ่รษัิทฯ ได้รบั

หน่วยงาน
ทีใ่หก้ารรบัรอง

ชื่อใบรบัรอง / การขึน้ทะเบยีน ขอบเขต
วันทีไ่ด้รบัการ
ขึน้ทะเบยีน

อายุ
การใช้งาน

กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับท่ี 3 การทดสอบและตรวจสอบถัง 14 มิ.ย. 64 ถึง 14 พ.ค. 67

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทท่ี 1
โดยมีเง่ือนไขทดสอบและตรวจสอบ
เฉพาะ

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทท่ี 1
โดยมีเง่ือนไขทดสอบและตรวจสอบเฉพาะ
สถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

26 มี.ค. 66 ถึง 25 มี.ค. 69

ผู้ทดสอบและตรวจสอบประเภทท่ี 1
โดยมีเง่ือนไขทดสอบและตรวจสอบ
เฉพาะ

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทท่ี 1
โดยมีเง่ือนไขทดสอบและตรวจสอบเฉพาะ
สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

20 ส.ค. 64 ถึง 20 ส.ค. 67

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
ประเภทท่ี 1

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานท่ีใช้
ก๊าซธรรมชาติ ประเภทท่ี 1

24 มี.ค. 66 ถึง 23 มี.ค. 69

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ ถังขนสง่ก๊าซ ระบบ
ท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่าย
ก๊าซ ถังขนสง่ก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

8 พ.ย. 64 ถึง 18 ต.ค. 67

ผู้ตรวจสอบระบบ ประเภทนิติบุคคล ใช้ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า 22 มิ.ย. 65 ถึง 24 ก.ค. 68

ผู้ตรวจสอบระบบ ประเภทนิติบุคคล ใช้ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า 4 ต.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 67

หน่วยงาน
ทีใ่หก้ารรบัรอง

ชื่อใบรบัรอง / การขึน้ทะเบยีน ขอบเขต
วันทีไ่ด้รบัการ
ขึน้ทะเบยีน

อายุ
การใช้งาน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หนว่ยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํ้า
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือ
นําความร้อน

การทดสอบและตรวจสอบหม้อนํ้าหรือหม้อต้ม
ท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน

6 พ.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 67

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

นิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบหม้อนํ้า การทดสอบและตรวจสอบหม้อนํ้าหรือหม้อต้ม
ท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน

19 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 68

สภาวิศวกร ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม 12 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 68
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หน่วยงาน
ทีใ่หก้ารรบัรอง

ชื่อใบรบัรอง / การขึน้ทะเบยีน ขอบเขต
วันทีไ่ด้รบัการ
ขึน้ทะเบยีน

อายุ
การใช้งาน

สํานักงานปรมาณู

เพื่อสันติ

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ทางด้าน
อุตสาหกรรม

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครองสารรังสี
(Source) Selenium-75 กลุ่ม 2

20 ก.ย. 62 ถึง 19 ก.ย. 67

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ทางด้าน
อุตสาหกรรม

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

28 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 68

ได้รับอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง
หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ทางด้านเครื่อง
กําบังรังสี

ใช้ในงานการทดสอบชิ้นงานด้วยรังสี
และเป็นใบอนุญาตครอบครอง
Depleted Uranium

5 พ.ย. 65 ถึง 4 พ.ย. 70

บริษัทฯ มีระบบการตรวจติดตามใบอนุญาตต่างๆ ให้มีความต่อเนื่ องท้ังหมด 3 หน่วยงาน คือ

(1) ผู้ให้บริการ ซึ่งต้องนําใบอนุญาตติดตัวไปเพื่อนําเสนอต่อลูกค้า (2) แผนกความปลอดภัยมีหน้าท่ีควบคุม

ใบอนุญาตในการตรวจสภาพให้ตรงตามข้อกําหนด และ (3) แผนกทรัพยากรบุคคล จัดเก็บต้นฉบับใบอนุญาต

ทั้งหมดและการตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเป็นระยะเพื่อนําเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายุก่อนที่ใบ

อนุญาตจะหมดอายุ

บรษัิทฯ ติดตามกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งและผลกระทบท่ีอาจเกิดกับบรษัิทฯ อยา่งต่อเนื่อง พรอ้มท้ังเตรยีม

การขึน้ทะเบยีนบุคลากรและขึน้ทะเบยีนเปน็ผูต้รวจสอบประเภทนติิบุคคล เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารตรวจสอบและ

รบัรองได้อยา่งครบวงจร ปจัจุบนั บรษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารด้านการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพตามท่ีกฎหมาย

กําหนดได้ครบทุกประเภท

การใหก้ารอบรม

การดําเนินธุรกิจให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมนี้ บุคลากรผู้มีความชํานาญถือเป็นส่วนสําคัญยิ่ง

สําหรับการดํารงอยู่และความก้าวหน้าของธุรกิจ บริษัทฯ จําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ได้รับการรับรอง

สําหรับการทดสอบประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีความชํานาญ

และแม่นยําในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผล เนื่ องจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบใน

วงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินท้ังของบริษัทฯ และของลูกค้าได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนา

อยา่งต่อเนื่องและสามารถปรบัตัวรองรบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีด้ จึงได้จัดใหม้กีารฝกึอบรมภายในขึน้

และมีการอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อเรื่องการทดสอบประเภทต่างๆ โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบ

โดยไมทํ่าลายตามมาตรฐานของ ASNT ให้กับบุคลากรในระดับท่ี 1 และ 2 ได้ (โดยผู้ได้รับใบรับรองจาก ASNT

ในระดับ 3 ของบริษัทฯ )
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ตัวอยา่งหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการทดสอบโดยไมทํ่าลาย มีดังต่อไปนี้

• การทดสอบด้วยรังสี ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Radiographic Testing Level I & II)

• การทดสอบโดยสนามแมเ่หล็ก ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Magnetic Particle Testing Level I & II)

• การทดสอบโดยสารแทรกซึม ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Liquid Penetration Testing Level I & II)

• การทดสอบโดยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Ultrasonic Testing Level I & II)

• การทดสอบด้วยสายตา ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Visual Testing Level I & II)

• การทดสอบความหนาโดยคล่ืนเสยีงความถ่ีสงู ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Ultrasonic Thickness of

Measurement Level I & II)

• การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน ระดับ 1 และ ระดับ 2 (Eddy Current Testing Level I & II)

นอกเหนือจากความรู้ ท่ี จําเป็นสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลายแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเปิดอบรม

ความรู้ท่ัวไปให้กับพนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ยกระดับความรู้ความสามารถ และหลักสูตร

ด้านความปลอดภัยในองค์กรอีกด้วย รวมถึงบรษัิทฯ ยงัมกีารจัดสง่บุคลากรไปรว่มอบรมกับหนว่ยงานภายนอก

ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะท่ีจําเป็น และนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการแก่
ลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกรง่ยิ่งขึ้น

1.2.3 การตลาดและสภาวะการแขง่ขนั

กลยุทธ์ทางการตลาด

(1) สรา้งมูลค่าเพิ่มใหกั้บการบรกิารของบรษัิทฯ

นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารทดสอบโดยไมทํ่าลาย และบรกิารตรวจสอบและรบัรองตามมาตรฐาน

สากลแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้า โดยการทําความเข้าใจความ

ต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า และตอบสนองให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้เพิ่มการ

บริการด้านการวางแผนการตรวจสอบให้กับขบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เพื่ อช่วยให้ลูกค้าสามารถกําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีและระหว่างการหยุดซ่อมแซมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และกรณีท่ีบริษัทฯ ให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย และตรวจสอบแล้วพบว่ามีความ

บกพรอ่ง บริษัทฯ ก็ให้บริการในการให้คําปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแนะนาํในการซอ่มแซม รวมถึงเปน็ตัวแทน

ของลกูค้าในการควบคมุการซอ่มแซมใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานอีกด้วย ปจัจุบนัการใหบ้รกิารในลักษณะนี้ได้รบั

ความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ

ประมวลผล รวมท้ังศกึษาปรบัปรุงการประมวลผลใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุ
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(2) การใหบ้รกิารทีห่ลากหลายและมมีูลค่าผลตอบแทนสงู
บรษัิทฯมกีารใหบ้รกิารทดสอบโดยไมทํ่าลายท่ีหลากหลาย ท้ังวิธกีารแบบท่ัวไป (Conventional NDT)

และวิธีท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ส่วนในด้านของการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท โดยผู้บริหาร
เชื่อว่าบริการท่ีบริษัทฯ มีอยูใ่นปัจจุบันสามารถครอบคลุมความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และบรษัิทฯ ยงัมกีารติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละกฎหมาย เพื่อนาํเสนอการใหบ้รกิารท่ีทันสมยั
อยา่งต่อเนื่อง ท้ังนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายบริการทางด้าน Advanced NDT ให้มากขึ้น เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อการพฒันาของเทคโนโลยี มมีลูค่าของการใหบ้รกิารสงูขึ้นเมื่อเทียบกับการใชวิ้ธกีารแบบท่ัวไป และสามารถ
ให้บริการทดสอบท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยมีการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและแผนงานการลงทุนในอุปกรณ์สําหรับ Advanced NDT เพิ่มเติมในแต่ละปี

(3) ขยายการใหบ้รกิารในต่างประเทศ
บรษัิทฯ มเีปา้หมายท่ีจะขยายการใหบ้รกิารในต่างประเทศโดยมุง่เนน้การสรา้งพนัธมติรซึง่เปน็ผูร้บัเหมา

ของไทยท่ีมีโครงการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าไปรับงานด้วยตัวเอง

(4) นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยประสบการณก์ว่า 30 ปี ในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม ทําใหบ้รษัิทฯ สามารถ

ประยุกต์ใช้การทดสอบโดยไม่ทําลาย ความรู้ทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้คําปรึกษา
แนวทางการแก้ปญัหาทางวิศวกรรม (Engineering Solution Provider) และนาํเสนอบรกิารท่ีเหมาะสมสาํหรบั
ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะร่วมศึกษาระบบการผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์ รวมท้ังความต้องการของลูกค้า
และนําเสนอทางเลือกในการทดสอบท่ีครอบคลุมและคุ้มค่าท่ีสุด รวมถึงให้คําแนะนําทางวิศวกรรมในกรณีท่ี
ตรวจสอบพบความผิดปกติ เพื่อให้ลูกค้าดําเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุด

(5) สรา้งความแตกต่างด้านคณุภาพและความปลอดภัยด้วยราคาทีแ่ข่งขันได้
สิง่สาํคัญท่ีสดุสาํหรบัการใหบ้รกิารทดสอบโดยไมทํ่าลาย คือ การใหผ้ลการทดสอบท่ีถกูต้องแมน่ยาํ

ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ นําเสนอบริการในราคาท่ีแข่งขันได้
โดยมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ ประกอบกับการควบคุมท่ีเหมาะสม
รวมท้ังมีทีมงานด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบหน้างานอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของการบริการ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อยา่งต่อเนื่อง

(6) การขยายธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Business Diversification)
บริษัทฯ ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทําลายและการตรวจสอบ และรับรองมานาน

มากกว่า 30 ปี กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งหลายปีท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมพลังงานได้รับ
ผลกระทบจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ
อันส่งผลต่อปริมาณงานบริการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจพลังงานเช่นกัน รวมถึงปัจจุบันมีแนวโน้มในการลดการ
ใช้พลังงานฟอสซิลลงและเปล่ียนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ
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ไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อให้เกิดความหลากหลายของแหล่งรายได้ เพิ่มความสามารถในการแขง่ขัน และเป็น
การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริ ษัทฯ ในปัจจุบัน คือ บริ ษัทฯ ในกลุ่ มอุตสาหกรรมพลังงาน

และปโิตรเคมี เชน่ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ันนํ้ามนั โรงแยกก๊าซ โรงผลิต

ไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจําเป็นต้องมีการดําเนินงานท่ีต่อเนื่องและต้องการความปลอดภัยสูงมาก

หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายที่ควบคุมไมไ่ด้จะสง่ผลให้เกิดความสูญเสียอยา่งรุนแรงได้

โดยกลุ่มลูกค้าสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. เจ้าของโครงการ (Project Owners) ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้าในงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ตามกฎหมาย และหลักวิศวกรรม โดยเป็นการตรวจสอบโรงงานประจํา การตรวจสอบในช่วง

หยุดซอ่มบํารุงใหญ่ และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามท่ีกฎหมายกําหนด

2. ผูร้บัเหมา (Contractors) ตามปกติแล้วโครงการท่ีมขีนาดใหญ่ เชน่ การสรา้งโรงไฟฟา้ การก่อสรา้ง

โรงงานผลิต การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการจะว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ดําเนินโครงการแทน โดยบริษัทฯ เป็น

ผูร้บัเหมาชว่งในสว่นของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม อยา่งไรก็ตาม การได้รบังานเปน็ผูร้บัเหมาชว่งได้

บริษัทฯ ต้องอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรอง (Approved vender list) ของเจ้าของโครงการด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะงานวิศวกรรมใช้โครงสร้างเหล็ก

เช่น โครงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ อาคารสูง อุปกรณ์ในขบวนการผลิต เป็นต้น ซึ่ งต้องการการทดสอบ

โดยไมทํ่าลายในการควบคุมคุณภาพ

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย

บริษัทฯ มีชอ่งทางการจัดจําหนา่ย 2 ชอ่งทาง คือ
1. การติดต่อลกูค้าโดยตรง สาํหรบัเจ้าของโครงการ บรษัิทฯ จะใชวิ้ธกีารติดต่อนาํเสนอบรกิารโดยตรง

เพื่ อสร้างโอกาสในการให้บริการ และการได้เป็นผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรอง (Approved Vender List)

ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้าจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และจะมีการ

แนะนําต่อๆ กัน สําหรับในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทฯ ก็ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงเช่นกัน เพื่อสร้างความเป็น

พนัธมติรทางธุรกิจ โดยสว่นใหญผู่ร้บัเหมาในอุตสาหกรรมนีจ้ะเปน็ผูร้บัเหมารายใหญท่ี่ใชบ้รกิารกันมาอยา่งต่อเนื่อง

2. การใช้ภาคราชการเป็นสื่ อกลาง การให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางด้านการ
ตรวจรับรองหม้อนํ้า ถังรับความดันสูง ถังแอลพีจี ถังนํ้ามันและสารเคมีขนาดใหญจ่ะเป็นการตรวจสอบตาม
กฎหมายโดยผู้ตรวจสอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการขึ้นทะเบียนถือ
เสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ผ่านสื่ อของหน่วยงานราชการในการแนะนําลูกค้าให้ติดต่อกับ
ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น
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1.2.4 ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ทรพัยส์นิถาวรหลัก

ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
ประกอบด้วย

- ทีดิ่น

โฉนดเลขที่ ทีต้ั่ง เน้ือที่ ลักษณะ
กรรมสทิธิ์

ภาระผกูพัน มูลค่าสทุธิ
(บาท)

วัตถปุระสงค์
ในการถือครอง

ทีดิ่น

66114
และ 66115

อ.บ้านบึง,
จ.ชลบุรี

1 งาน 66 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 1,932,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานสาขา

66116 อ.บ้านบึง,
จ.ชลบุรี

41 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 287,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานสาขา

31034
และ 31035

อ.บ้านบึง,
จ.ชลบุรี

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 7,500,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานสาขา

6628 เขตประเวศ,
จ.กรุงเทพ ฯ

38 ตารางวา เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 2,280,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานสาขา

107110 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

1 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 3,081,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานยอ่ย

205926 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

2 ไร่ เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 9,800,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานสาขา

72919 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

1 ไร่ 3 งาน 74.2
ตารางวา

เป็นเจ้าของ -ไมม่ี- 14,101,180 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานสาขา

รวมทีดิ่นทีบ่รษัิทฯ เป็นเจ้าของ 38,981,180

110547 อ.เมือง
จ.ระยอง

2 ไร่ เป็นเจ้าของ จดจํานองกับ
ธนาคาร
ทหารไทย
จํากัด (มหาชน)

2,800,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานใหญ่

89857 อ.เมือง
จ.ระยอง

2 ไร่ 1 งาน
18.6 ตารางวา

เป็นเจ้าของ จดจํานองกับ
ธนาคาร
ทหารไทย
จํากัด (มหาชน)

4,000,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานใหญ่

89858 อ.เมือง
จ.ระยอง

1 ไร่ 3 งาน 77.9
ตารางวา

เป็นเจ้าของ จดจํานองกับ
ธนาคาร
ทหารไทย
จํากัด (มหาชน)

2,200,000 เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังของ
สํานักงานใหญ่

รวมทีดิ่นทีบ่รษัิทฯ จดจํานองกับธนาคาร 9,000,000
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- เครื่องมือ อุปกรณ์ และสนิทรพัยถ์าวรอ่ืน

ประเภทของสนิทรพัย์ ลักษณะกรรมสทิธิ มูลค่าคงเหลือสทุธิ (บาท)
หลังหกัค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 34,229,308.58

เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 26,623,886.52

เครื่องใช้สํานักงาน เป็นเจ้าของ 3,886,012.19

เครื่องตกแต่งติดต้ังสํานักงาน เป็นเจ้าของ 903,246.96

งานระบบสาธารณูปโภค เป็นเจ้าของ 347,339.82

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 20,639,485.90

รวมสว่นทีบ่รษัิทฯ เป็นเจ้าของ 98,168,839.43

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร จดจํานองกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 9,856,482.51

รวมสว่นทีบ่รษัิท ฯ จดจํานองกับธนาคาร 9,856,482.51

ยานพาหนะ เป็นผู้เชา่ (สัญญาเชา่ทางการเงิน) 14,653,868.09

รวมสว่นทีบ่รษัิทฯ เป็นผูเ้ช่า 14,653,868.09

ท่ี ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง บริษัทฯ ได้นําไปจดจํานองไว้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท
และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน 30 ล้านบาท กับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1.2.5 การจดัหาวตัถดุิบท่ีจาํเป็นในการดําเนินธุรกิจ (การจดัหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร)

วัตถุดิบท่ีจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ทดสอบโดยไมทํ่าลาย และวัสดสุิน้เปลือง เชน่ เครื่องทดสอบด้วยคล่ืนเสยีงความถ่ีสงู สารรงัสี แผน่ฟล์ิม เปน็ต้น
เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่บริษัทฯ นําเข้าจากต่างประเทศ และบางส่วนสั่งซื้อจากตัวแทนจําหน่ายใน
ประเทศไทย ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองจะสั่งซื้อกับตัวแทนจําหน่ายในประเทศแทบท้ังหมด ท้ังนี้ ตัวแทนจําหน่าย
เครื่องมอื และวัสดสุิน้เปลืองมอียูห่ลายราย บรษัิทฯ จึงไมม่คีวามเสีย่งจากการพึง่พาผูจั้ดจําหนา่ยรายใดรายหนึง่
การนําเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีท่ีนําเข้าตามสิทธิประโยชน์จาก BOI การซื้อขายจะใช้
เปน็เงินสกลุดอลลารส์หรฐัอเมรกิา บรษัิทฯ มไิด้ทําสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สาํหรบัการสัง่ซื้อ
วัตถดิุบ อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไมจั่ดว่ามนียัสาํคัญต่อผลประกอบการโดยรวม
ของบรษัิทฯ สาํหรบัในอนาคตผูบ้รหิารมนีโยบายในการพจิารณาทําสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีท่ียอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสําคัญ
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1.2.6 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

การใช้งานวัสดุอันตรายท่ีมีความจําเป็นสําหรับการทดสอบโดยไม่ทําลาย เช่น สารรังสี ภายใต้การ
ควบคุมจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บและใช้งานสารรังสีอยา่งเข้มงวด
สารรังสีท่ีเหลือจากการใช้งานจะถูกสง่คืนให้กับตัวแทนจําหนา่ย เพื่อจัดสง่กลับไปในประเทศผู้ผลิตตาม
ขอ้กําหนดทางกฎหมาย สว่นวัสดท่ีุอาจก่อใหเ้กิดอันตรายประเภทอ่ืน เชน่ ภาชนะบรรจุสารเคมี นํ้ายาล้างฟล์ิม
เศษวัสดุจะถูกรวบรวมและจัดสง่ให้กับบริษัทรับกําจัดของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
ท้ังนี้ บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อความปลอดภัยของผูเ้ก่ียวขอ้งและสิง่แวดล้อมเปน็อยา่งมาก โดยจัดใหเ้จ้าหนา้ท่ี
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเข้าตรวจสอบการทํางานของพนักงานที่หน้างานของลูกค้าและรายงาน
ต่อผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อดูแลป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2 เพื่ อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมบริการท่ีลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.7 สทิธปิระโยชน์จากบตัรสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) รวม 6 ฉบับ ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI คิดเป็นร้อยละ 80.89 ของ
รายได้รวม โดยในสว่นของการใหบ้รกิารทดสอบโดยไมทํ่าลาย บรษัิทฯ ได้รบั BOI คิดเปน็รอ้ยละ 88.32 ของรายได้
จากการทดสอบโดยไมทํ่าลาย และสว่นของการใหบ้รกิารตรวจสอบและรบัรองได้รบั BOI คิดเปน็รอ้ยละ 45.13
ของรายได้ จากการตรวจสอบและรั บรอง ส่ วนของการทดสอบคุณสมบั ติ ทางกลและโลหะวิ ทยา
ได้รับ BOI คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของรายได้จากการทดสอบคุณสมบัติทางกล

1.2.8 งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ

โดยท่ัวไปธุรกิจของบรษัิทฯ เปน็ลักษณะรบัจ้างทํางานตามสญัญา กําหนดการสง่มอบงานจะแตกต่างกัน
ตามท่ีลูกค้ากําหนด บริษัทฯ คํานวณมูลค่างานท่ียังไมไ่ด้สง่มอบและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีโดยวิธี
อัตราร้อยละของงานท่ีเสร็จ (Percentage of work completion)

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2565 งานท่ียังไมส่ง่มอบคิดเป็นมูลค่า 58.52 ล้านบาท
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1.3 โครงสรา้งผูถื้อหุน้และการจดัการ
หลักทรพัยข์องบรษัิท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 98,568,485 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 98,568,485 หุ้นมูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 98,568,485 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 98,568,485 หุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกท่ีมีชื่อปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
ประกอบด้วย

1.3.1 โครงสรา้งผูถื้อหุน้

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลําดับ รายชื่อผูถื้อหุน้ จํานวน (หุน้) รอ้ยละ

1 นายกิติศักด์ิ จําปาทิพย์พงศ์ 7,478,000 7.59

2 นายนาวิน เหมรัชตานันต์ 6,000,000 6.09

3 นายถาวร สุขศรีสราญจิตร 5,672,000 5.75

4 นายวริศ ยงสกุล 5,473,940 5.55

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 5,128,860 5.20

6 นางสาวมนสิชา ลัพธิกุลธรรม 3,676,000 3.73

7 นางสาวพรทิพย์ แก้วอยู่ 4,017,000 4.08

8 นายกิตติ พัวถาวรสกุล 3,446,200 3.50

9 นายสรรพัชญ์ รัตคาม 3,169,500 3.22

10 นายประยุทธ เทพมังกร 3,091,900 3.14

รวมผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 47,153,400 47.84

รวมจํานวนหุน้ท้ังหมด 98,568,485 100.00



แบบ 56-1 One Report 2565 54

ข้อมูลการจ่ายปันผล ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท) งดจ่าย 0.00 0.05

เงินปันผลประจําปี (บาท) งดจ่าย 0.20 0.30

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.041 0.41

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ - 485.11% 72.82%

1.4 นโยบายการจา่ยเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 ของ กําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยูกั่บ ผลการดําเนินงานฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่อง ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือในแต่ละปี ตามความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกําหนดไว้ หรืองดจ่าย
ปนัผลตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร และเมื่อคณะกรรมการบรษัิทมมีติเหน็ชอบการจ่ายหรอืงดจ่ายเงิน
ปันผลประจําปีแล้ว จะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง
2.1 ความเสีย่งต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทหรอืกลุ่มบรษัิท

(1) ความเสีย่งในการเรยีกชําระเงินจากลกูค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ สว่นใหญแ่บง่เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่ มท่ี 1 ผู้ เป็นเจ้าของโรงงาน (User) เช่น ปตท., Chevron, ESSO โดยบริษัทฯ มีรายได้จาก
กลุ่มนี้ประมาณกว่าร้อยละ 50 ซึ่งไม่มีปัญหาการชําระเงิน ในบางกรณีอาจมีปัญหาความล่าช้าจากระบบ
การตรวจสอบหรือระบบของเอกสารบ้าง

สว่นลูกค้ากลุ่มท่ี 2 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มนี้ประมาณกว่า
ร้อยละ 40 ซึ่งปกติโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เชน่ การสร้างโรงกล่ันนํ้ามัน การวางท่อก๊าซ เจ้าของโครงการ
จะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่หรือผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ดําเนินโครงการ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงใน
ส่วนของงานทดสอบ งานตรวจสอบ และรับรอง ดังนั้น ในกรณีท่ีผู้รับเหมาหลักไม่สามารถดําเนินโครงการ
ได้สําเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือได้รับชําระจากผู้ ว่าจ้างจนส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้

การป้องกันและลดความเสีย่ง
บริษัทฯ ได้วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ในอนาคตไว้ โดยการพิจารณา

การให้เครดิตลูกค้ากลุ่มท่ี 2 ด้วยความระมัดระวัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสม
ของทุนจดทะเบียนต่อขนาดงานโครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังพิจารณาประวัติการชําระหนี้ โดยการ
สอบถามข้อมูลจากผู้ ท่ี เก่ี ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดระดับชั้ นลูกหนี้ ทุกไตรมาส กรณีมี
ข้อบ่งชี้ของการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการขอให้ผู้รับเหมาจัดทําหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจาก
ผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการโดยตรง หรืองดการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นชั่วคราวจนกว่ามูลหนี้เก่าได้
รับการชําระเรียบร้อย

(2) ความเสีย่งด้านบุคลากรปฏิบติังาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานให้บริการเฉพาะด้านในงานทดสอบ (Testing) งานตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) จึงจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สามารถทดสอบและแปลผลได้อย่างแม่นยํา เนื่ องจากว่าหากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนํามา
ซึ่ งความเสียหายต่อท้ังชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ัง ยังต้องมีจํานวนพนักงานท่ีมีความสามารถจํานวนมาก
เพื่ อให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่ งหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรท่ีไม่มีความสามารถ อาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
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การป้องกันและลดความเสีย่ง
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา

ความรู้ของบุคลากรด้วยการส่งไปอบรมท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังจัดต้ังหน่วยงานฝึกอบรมภายใน
เพื่ อดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบโดยไม่ทําลาย การตรวจสอบและรับรอง และหลักสูตรอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ความปลอดภัยในการทํางาน หลักสูตรด้านการบริหารงาน เป็นต้น ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ
มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้ทําข้อตกลง
(CMOU) กับสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อพัฒนาความรู้และช่วยในการจัดหาบุคลากร จึงทําให้สามารถคัดสรร
บุคลากรใหมท่ี่มคีวามรูค้วามสามารถได้ตรงตามวัตถปุระสงค์การทํางานปจัจุบนับรษัิทฯ มบุีคลากรท่ีเพยีงพอ
สาํหรบัการใหบ้รกิารและมกีารพฒันาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัการขยายงานในอนาคต ซึง่สามารถ
ทําให้เกิดความนา่เชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรท่ี มีความสามารถ โดยการให้ ค่าตอบแทน
ในอัตราท่ีไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการจัดทําสวัสดิการเพิ่มเติม
ให้ทุนการศึกษาในสายงานเก่ียวข้อง การวางแผน สืบทอดตําแหนง่สําคัญ และอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพื่ อเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน ซึ่ งนโยบายดังกล่าวจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้

(3) ความเสีย่งจากการรบัรองผลงาน
การให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destrutive Testing) จะมีการรายงานผลการ

ทดสอบระบุสิ่ งท่ีตรวจพบในชิ้นงานและประเมินผลเบื้ องต้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับของ
มาตรฐานสากล ซึ่งไม่ใช่การรับประกันหรือการรับรองว่าชิ้นงานท่ีผ่านการทดสอบจะมีความเหมาะสมใน
การใช้งานท้ังหมด เนื่ องจากยังต้องนําข้อมูลท้ั งด้านการออกแบบวัสดุ การทดสอบอ่ืนๆ มาประกอบ
และวิเคราะห์ต่อไปอีก หรือกล่าวได้ว่าการทดสอบเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพเท่านั้น ส่วนงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นการ
ตรวจสอบท่ีมีหลายขั้ นตอนและต้องใช้ข้อมูลการออกแบบ วิธีการผลิต การทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือ
จากการทดสอบโดยไม่ทําลาย มาประกอบและประมวลผลตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากลและ/หรือ
ข้อกําหนดของกฎหมายซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ทําให้ชิ้นงานมีความเสียหายจากการใช้งานจริง

การป้องกันและลดความเสีย่ง
สาเหตุท่ีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากการทํางาน

ข้ามขั้นตอนและ/หรือละเลยการทํางานอย่างจริงจังของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาให้
ความรู้ความสามารถในการทํางาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมและการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ
ดแูลของหวัหนา้งานโดยตรง เพื่อสรา้งจิตสาํนกึและรบัทราบผลกระทบหากไมป่ฏิบติังานอยา่งท่ีควร

รวมท้ังการตรวจสอบและกํากับเป็นระยะๆ ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการ
ฟอ้งรอ้งหรอืรอ้งเรยีนจากลกูค้า บรษัิทฯ จึงมคีวามเชื่อมั่นว่าความเสีย่งจากการรบัรองผลงานเปน็ความเสีย่งท่ี
สามารถควบคมุได้และไมเ่คยประเมนิผลการตรวจสอบผดิพลาดแต่อยา่งใด
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(4) ความเสีย่งจากการแขง่ขนั
การทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เป็นการบริการท่ีต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งพนักงาน

ท่ีมีความสามารถอาจแยกตัวมาต้ังธุรกิจและมาแข่งขันหรือแบ่งส่วนการตลาดจากบริษัทฯ ได้ไม่ยากนัก
แต่การท่ีธุรกิจจะเติบโตต้องอาศัยระบบงานและผลงานท่ีดี รวมท้ัง ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบอีกมาก
นอกจากนีย้งัมบีรษิัทคูแ่ขง่จากตา่งประเทศทีเ่ขา้มาในไทยโดยใหบ้รกิารทีแ่ตกตา่งจากงานทีบ่รษิัทฯ
ดําเนนิธุรกิจอยู่ ได้แก่ งานบรกิารทดสอบโดยไมทํ่าลายขัน้สงู (Advanced NDT) บางประเภท

การป้องกันและลดความเสีย่ง
นอกจากการให้ผลตอบแทนสูงแก่พนักงานท่ีมีความสามารถแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทําข้อตกลงการว่าจ้างท่ีรัดกุมเพื่อป้องกันการลาออกแล้วมาต้ังธุรกิจแข่งขัน
กับบริษัทฯ ในภายหลัง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านการทดสอบและ
ตรวจสอบเพื่อนํามาเพิ่มมูลค่าการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปรับตัวทางการตลาดโดยการ
เป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างชาติท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Advanced NDT ในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน
ซึ่งทําให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ คือ มีลูกค้าในตลาดเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากพันธมิตร เพื่อ
พรอ้มรองรบัการแขง่ขนัท่ีจะเพิม่ขึน้ในอนาคต

(5) ความเสีย่งจากอัตราการแลกเปลีย่นเงินตรา
บรษัิทฯ มกีารซื้อเครื่องมอื อุปกรณ์ และวัสดุ ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศเปน็จํานวนนอ้ย จึงมคีวามเสีย่ง

จากอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราบ้างเล็กน้อย ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้เงินสกุลท้องถ่ิน
ท้ังในด้านรายรบั และรายจ่าย

(6) ความเสีย่งด้านสภาวะอุตสาหกรรม
เนื่ องจากการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น

อุตสาหกรรมการสํารวจและขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม Steel
Fabrication ซึ่งจากการท่ีราคานํ้ามันมีการปรับตัวดีขึ้นในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการใหม่
รวมถึงงบประมาณที่ลกูค้าใชใ้นการตรวจสอบโรงงานจงึเปน็ปจัจยัทีม่ผีลโดยตรงกบัปรมิาณการใชบ้รกิารงาน
ทดสอบและตรวจสอบท่ีดีขึ้น แต่ในอนาคตอาจมบีางกลุ่มอุตสาหกรรมมกีารชะลอตัวจากปจัจัยท่ีควบคมุไมไ่ด้
ซึง่อาจมผีลต่อการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ
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การป้องกันและลดความเสีย่ง
1. รักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีเป็นพันธมิตรซึ่งใช้บริการของบริษัทฯ มาต่อเนื่องยาวนาน โดยปรับโครงสร้าง

ค่าบริการท่ีเหมาะสม
2. เรง่สรา้งฐานลกูค้าใหมใ่นอุตสาหกรรมอ่ืน เชน่ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับพลังงานสะอาด (Clean Energy)

อุตสาหกรรมกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล ให้มากขึ้น
3. พัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ISO/IEC 17025, ISO/IEC

17020, ISO 9001 และ ISO 45001 เป็นต้น เพื่ อสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานบริการแก่ลูกค้า
โดยเฉพาะเจ้าของงานท่ี เป็นชาวยุโรปท่ี ต้องการงานคุณภาพสูง

4. พฒันาบุคลากรใหไ้ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐานยุโรปเพิม่มากขึน้ เพื่อสรา้งความหลากหลายของบรกิาร
5. จัดต้ังกลุ่มงานการตลาด และกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ เพื่ อขยายตลาดงานด้านการทดสอบตรวจสอบ

และรบัรองคณุภาพหอ้งปฏิบติัการทดสอบเชงิกลและโลหะวิทยา และบรกิารอ่ืนใหก้ว้างขึน้ อีกท้ังศกึษา
ความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูก่ารปรับปรุงกระบวนการและ/หรือเสริมสร้างบริการใหม่
ให้มากยิ่งขึ้น

6. จัดต้ังส่วนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และประเมินความเหมาะสม
และนํามาพัฒนาเป็นบริการใหมใ่ห้กับลูกค้า

(7) ความเสีย่งเรื่องวัสดุสิน้เปลือง
บรษัิทฯ มกีารใชวั้สดสุิน้เปลืองในการใหบ้รกิารหลายชนดิด้วยกันและมมีลูค่าไมส่งูนกั สว่นใหญจ่ะสัง่ซื้อผา่น

ตัวแทนจําหนา่ยในประเทศ และจากผู้จัดจําหนา่ยหลายรายด้วยกันโดยไมเ่น้นสั่งซื้อจากรายเดียว บริษัทฯ จึง
ไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจําหน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกท้ัง บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลืองในการให้บริการ

(8) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐับาล ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับบรษัิทฯ
นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญ

และส่งผลต่อการเติบโตและทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงต้องติดตาม
ขา่วสาร ข้อมูล ทิศทางการดําเนินงานของรัฐบาลตลอดเวลาท้ังในสว่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และทํางาน
ประสานงานกับหนว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกล้ชดิ เพื่อประเมนิการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
ท้ังท่ีเป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบอยา่งต่อเนื่อง โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารระดับสูงท่ีต้องดําเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อนําระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ มาปรับเปล่ียนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
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(9) ความเสีย่งจากอุบติัเหตทุีเ่กิดขึน้จากการปฏิบติังาน
ด้วยบริษัทฯ ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ ท่อ ถังบรรจุสารเคมี

ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในพื้ นท่ีของลูกค้า รวมถึงต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ เก่ี ยวข้องหลายส่วน
ท้ังลูกค้า ผู้รับเหมา เป็นต้น จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ี บริษัทฯ จึงได้กําหนด
มาตรการควบคุม กําหนดขั้นตอนการทํางานท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน และท่ีสําคัญ คือ การเสริมสร้าง
ความตระหนักและสร้างมาตรการให้พนักงานมีวิจารณญาณที่จะปฏิเสธงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต
ตนเองและผู้เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดทําประกันภัยบุคคลท่ี 3 สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุท่ีมีผลมาจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใน
วงเงินท่ีเพียงพอและครอบคลุมตามข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน รวมถึงลูกค้า
ท้ังกลุ่มท่ีปฏิบัติงานบนชายฝั่ ง (Onshore) และปฏิบัติงานนอกชายฝั่ ง (Offshore) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้มีการจัดทําประกัน
สุขภาพและประกันอุบัติเหตุจากการทํางานให้กับพนักงาน เพื่อคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
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3. การขบัเคล่ือนธุรกิจ
เพื่อความยัง่ยนื

3.1 นโยบายและเปา้หมายการจดัการด้านความยัง่ยนื

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย (Safety
Engineering Service) ด้านงานบริการการทดสอบโดยไมทํ่าลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบ
แบบทําลาย (Destructive Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and
Metallurgical Testing) การตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification) รวมถึงงานบริการ
การให้ความเห็นเรื่ องความปลอดภัยทางวิศวกรรมในระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third Party
Engineering Service) ให้แก่องค์กรต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือได้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีสว่นรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม โดยตรง เนื่องจากชว่ยสรา้งความปลอดภัยและลดความเสีย่งในการเกิดอุบติัเหตุ
ร้ายแรงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental)
สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตบนหลักความยั่งยืน ตลอดจนการให้
ความสาํคัญในเรื่องการปฏิบติัตามหลักกฎหมาย มาตรฐานการทํางาน หลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เก่ียวข้องทุกภาคสว่น ซึ่งสอดคล้องตาม
เจตนารมณท่ี์กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ
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3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูม้สีว่นได้เสยีของธุรกิจ

บรษัิทฯ ได้ระบุผูม้สีว่นได้เสยีขององค์กรด้วยการวิเคราะหค์วามเก่ียวขอ้งในสายโซอุ่ปทานต้ังแต่ต้นนํ้า
ได้แก่ คู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ จนถึงกิจกรรมปลายนํ้า ได้แก่ การสง่มอบบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า เพื่อให้บรรลุจุดมุง่หมายของบริษัทฯ โดยได้ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นระหว่างกัน ดังนี้

ผูม้สีว่นได้เสยีหลัก
การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของผูม้สีว่นได้เสยี
เป้าหมายการดําเนินงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน - ธุรกิจมั่นคง มีการเติบโตทางธุรกิจ
- การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ตรงเวลา
ท่ัวถึงและสามารถตรวจสอบได้

- การกับดูแลกิจการท่ีดี

- มีการรายงานข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส
ถูกต้อง และตรงเวลา

- มีการจัดประชุมให้ข้อมูลกับผู้ ถือหุ้นทุกปี
พร้อมตอบข้อซักถาม

- มีช่องทางการสื่อสารผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
ท้ังทางโทรศัพท์และอีเมล

- มีการประชุมกับนักลงทุนทุกปีผา่นกิจกรรม
พบปะนักลงทุน (Opportunity Day)

คู่ค้า / คู่ค้าทางธุรกิจ - คัดเลือก ขึ้นทะเบียน บริหาร และติดตาม
ผลของคู่ ค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

- การชําระตรงเวลา และตรงตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกัน

- การแก้ปัญหารว่มกัน
- ไมเ่รียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับ
คู่ค้า / คู่ค้าทางธุรกิจ

- สื่ อสารจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
แก่คู่ค้า / คู่ค้าทางธุรกิจ

- มีการตรวจประเมินคู่ ค้าท่ีสําคัญทุกปีเพื่ อ
ขึ้นทะเบียนคู่ค้า โดยประเมินเรื่องการปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
รว่มด้วย

- ปฏิบัติตามหลักการแข่งขันท่ีดีโดยคัดเลือก
คู่ ค้าตามเกณฑ์ และเกิดผลประโยชน์ทาง
การค้าสูงสุดต่อบริษัทฯ

- มีการพิจารณาจัดซื้ อสินค้าจากคู่ ค้าท่ีมีการ
ดําเนินนโยบายดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(Green Procurement)

ลูกค้า - การปฏิบัติตามนโยบาย และเง่ือนไขท่ีมีต่อ
ลูกค้าอยา่งเครง่ครัด

- การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
- มีระบบมาตรฐานในการทํางานท่ีดี
- พัฒนา และปรับปรุงบริการท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า

- เสนอราคาหรือประมูลงานตามระบบและ
เป็นธรรม

- สง่มอบบรกิารท่ีมคีวามถกูต้องและมคีณุภาพ
ภายในเวลาท่ีกําหนด คิดเป็นร้อยละ 100

- ทํางานตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน
ระบบคุณภาพท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
เช่น ASNT, API ISO9001, ISO/IEC17025
เป็นต้น

- สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าตามแผนงาน
ท่ีกําหนดพรอ้มกําหนดเปา้หมายเฉล่ียไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 85
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ผูม้สีว่นได้เสยีหลัก การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของผูม้สีว่นได้เสยี

เป้าหมายการดําเนินงาน

พนักงาน - การจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทนถูกต้อง

ตรงเวลา

- ผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรม

- การเติบโตในสายอาชีพ

- ความสุขในการทํางาน และความปลอดภัย

ในการทํางาน

- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

ข้อร้องเรียน

- จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานทุกไตรมาส

เพื่อสื่อสารข้อมูลกับพนักงาน

- จัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล และแผนการ

เติบโตในสายอาชีพสําหรับพนักงานทุกระดับ

- จัดช่องทางการสื่ อสาร ร้องเรียนท่ีเหมาะสม

- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการสวัสดิการและคณะทํางานอ่ืนๆ

เพื่อประชุมสื่อสารและกําหนดนโยบายรว่มกัน

- จัดทําโครงการแรงงานสัมพันธ์ทุกไตรมาส

เพื่อสื่อสารรับข้อคิดเห็นจากพนักงาน

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยนืในมติิสิง่แวดล้อม

บรษัิทฯ สง่เสรมิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในกระบวนการปฏิบติังานท่ีสามารถทําได้ เชน่ ปรบัปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังานใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โครงการประหยดัพลังงานไฟฟา้และนํ้า
เพื่อลดการใชท้รพัยากรและดแูลสิง่แวดล้อม จัดใหม้พีื้นท่ีจัดเก็บสาํหรบัแยกขยะเปน็พษิเพื่อเขา้สูก่ระบวนการ
ทําลายอยา่งถูกวิธี และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) เพื่อรว่ม
เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมบริการท่ีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับบริษัทคู่ ค้า รวมถึงได้จัดอบรม
ใหค้วามรูเ้รื่องการจัดการด้านสิง่แวดล้อมตามขอ้กําหนด ISO 14001:2015 ใหกั้บพนักงาน เป็นต้น

ด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสาํคัญต่อความปลอดภัยในชวิีต สขุภาพอนามยัของพนกังาน ตลอดจนบุคคล
ท่ีเก่ียวข้อง จึงกําหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยา่งเครง่ครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เป็นผู้ดําเนินการควบคุม ติดตาม
สถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนการดําเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสําคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย
การดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางานในปี 2565 ได้แก่
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• การจัดทําแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือการ
เกิดอันตรายบรเิวณสถานท่ีต่างๆ ในบรษัิทฯ การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย รวมถึงการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

• เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เชน่ กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ขอ้บงัคับกระทรวงอุตสาหกรรม เปน็ต้น รวมถึงการแจ้ง
ข้อมูลกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ผา่นชอ่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และป้ายประกาศบริษัทฯ เพื่อให้
พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการสง่เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง

• นอกจากการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภัยแก่พนกังาน
ทกุคนแล้ว ยงัใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเพื่อปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตใุนด้านต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ท้ังในรูปแบบการ
ฝกึอบรม การเผยแพรผ่า่นบอรด์ประชาสมัพนัธแ์ละการสง่จดหมายอิเล็กทรอนกิสภ์ายใน ซึง่ไมเ่พยีงแต่ชว่ยให้
เกิดความปลอดภัยในการทํางานแล้ว ยงัชว่ยใหเ้กิดความปลอดภัยในการดําเนนิชวิีตประจําวันด้วย เชน่ เรื่องการขบัขี่
อยา่งปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทํางานท่ีถูกต้อง เป็นต้น

• จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความปลอดภัย
และติดตามผลเป็นประจําทุกเดือน

นอกจากนี้ บรษัิทฯมคีวามมุง่มัน่ดําเนนิงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายใต้เปา้หมายการรบัมอืการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศขององค์การสหประชาชาติผา่นการลดการใชพ้ลังงาน โดยในปี 2565 บรษัิทฯ ได้มี
การจัดทําโครงการท่ีสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้

1. โครงการเปล่ียนก๊อกนํ้าอ่างล้างมือเพื่อประหยัดนํ้า โดยเปล่ียนเป็นระบบท่ีช่วยประหยัดนํ้ามากขึ้น
โดยมีเป้าหมายลดการใช้นํ้าลง 5% ในปี 2566

2. โครงการลดการใช้กระดาษ โดยนําระบบเอกสารออนไลน์มาใช้ในการทํางาน ได้แก่ ระบบขออนุมัติลา
ขออนุมัติทํางานล่วงเวลา การขอเอกสารต่างๆ เป็นต้น เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึกพิมพ์ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายลดการใช้กระดาษลง 10% ในปี 2566

3. โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศโดยการติดต้ัง GPS รถยนต์เพื่ อควบคุม
เส้นทางการใช้รถยนต์ของบริษัทฯ และการจัดประชุมและอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่ อลดการเดินทาง
โดยรถยนต์ โดยมีเป้าหมายลดการใช้นํ้ามันลง 5% ในปี 2566

4. การบริหารจัดการของเสีย โดยบริษัทฯ มีวัสดุปนเปื้ อนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบงานบริการ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการเรื่องท่ีจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน และส่งกําจัดผ่านบริษัทรับกําจัด
วัสดุปนเปื้ อนท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองทุกครั้งท่ีมีการส่งกําจัดวัสดุปนเปื้ อน
โดยมีเป้าหมายในการดําเนินการ คือ ไมม่ีการท้ิงขยะอันตรายและวัสดุปนเปื้ อนสูชุ่มชน 100%
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5. บรษัิทฯ ได้รบัใบรบัรองการเปน็สมาชกิอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industrial) ระดับ 2 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อรบัรองว่าบรษัิทฯ ดําเนนิกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้สาํเรจ็ตามความมุง่มัน่ท่ี
ต้ังไว้ โดยมเีปา้หมายในการดําเนนิการ คือ ดําเนนิโครงการตามมาตรฐานและต่ออายุใบรบัรองต่อเนื่อง เพื่อแสดง
ความมุง่มัน่ในการรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม

3.4 การจดัการด้านความยัง่ยนืในมติิสงัคม

3.4.1 นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านสงัคม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บรษัิท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ดําเนนิธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มเีจตนารมณใ์น
การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมท้ังภายในและ
ภายนอก โดยกําหนดเปน็หนึง่ในกลยุทธก์ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยนื ครอบคลมุเรื่องการดแูลและพฒันาบุคลากร
การดําเนนิธุรกิจด้วยความเปน็ธรรมแก่ทกุฝา่ย คํานงึถึงความปลอดภัยและคณุภาพในการใหบ้รกิาร การมสีว่นรว่ม
และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบรษัิทฯ ดําเนนิธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการใหบ้รกิารทดสอบ
ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพนัน้ เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ในการตรวจสอบหรอืประเมนิคณุภาพตามมาตรฐาน
สากลและขอ้กําหนดตามกฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหกั้บระบบความปลอดภัยสาธารณะท้ังในและ
ต่างประเทศ จึงเป็นหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีต้องปฏิบัติงานตามข้อกําหนดหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ดังกําหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯท่ีว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใสใ่จลูกค้า รักษาคุณภาพ”

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งต่อเนื่องเปน็ประจําทกุปี และได้มกีารระบุไว้เปน็สว่นหนึง่ของวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และนโยบายของบรษัิทฯ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชัน

บริษัทฯ กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ต้ังอยูบ่นพื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรมต่อทกุฝา่ย และเพื่อใหเ้กิดความเปน็ธรรมในการดําเนนิธุรกิจ
โดยไมเ่ห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดําเนินงานที่ไมถู่กต้องตามพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่ดี
มีธรรมาภิบาล รวมถึงมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดทําแนวทาง
การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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ซึง่สามารถสรุปใจความสาํคัญในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

• บรษัิทฯ ยดึถือหลักนติิธรรมในการดําเนนิธุรกิจ จึงถือเปน็หนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ี
ต้องรูร้ะเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิทฯ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมท้ังกฎหมายท่ีจะประกาศใชใ้นอนาคต ซึง่มี
ผลกระทบต่อการบรหิารงานและการทํางานของตน ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานต้องศกึษา
และทําความเข้าใจในกฎระเบียบท่ีใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการท้ังท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว
และท่ีจะมีผลใช้บังคับในอนาคต โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ และระเบยีบขอ้บงัคับในการทํางานของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั
อีกท้ังหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสยีงในการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ

• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไมแ่สวงหาความลับทางการค้าของคู่แขง่ หรือข้อมูลจําเพาะของ
คูแ่ขง่โดยวิธกีารอันมชิอบด้วยกฎหมาย เชน่ การขโมย การจารกรรม หรอืการละเมดิขอ้ตกลงท่ีจะไมเ่ปดิเผย
ข้อมูลของคู่แขง่ ไมว่่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอ่ืน

• บริษัทฯ มีการตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสท่ีสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผูม้สีว่นได้เสยีท้ังหลายรบัทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบขอ้บงัคับ ระเบยีบ วิธปีฏิบติั
ของบรษัิทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปอ้งกันมใิหค้วามลับทางการค้ารัว่ไหลไปยงัคูแ่ขง่ทางการค้า รวมท้ังเคารพ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีจําเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนท่ีถูกต้องตามความจริงตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

• กรณท่ีีกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน ได้มกีารทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะดําเนนิการ
เสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไมม่ีสว่นในการ
พิจารณาอนุมัติ

• กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและผูใ้กล้ชดิไมพ่งึรบัเงิน ผลประโยชน์ หรอืสิง่ของจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ
กับบรษัิทฯ หากการรบันัน้อาจทําใหเ้ขา้ใจได้ว่าผูร้บัมใีจเอนเอียงหรอืมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจเปน็พเิศษ
กับผู้ให้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ / ผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย

• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไมใ่ช้อํานาจ
หน้าท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน

• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องชว่ยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง
เครื่องหมายการค้าท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมท้ังต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน หรือคู่แขง่ทางการค้า
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไมเ่ลือกปฏิบัติในข้อกําหนดการจ้างงาน
หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพจิารณาผลตอบแทนและสทิธปิระโยชนจ์ากการจ้างงาน การปรบั
เล่ือนตําแหนง่ การโอนยา้ย การประเมนิผลการปฏิบติังาน การฝกึอบรม การปฏิบติัตามระเบยีบขอ้บงัคับ
การสิน้สดุสภาพการจ้างงาน การปลดและรบัพนกังานกลับเขา้มาทํางานใหมต่ลอดจนการเขา้มสีว่นรว่ม
ในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

การเคาพสทิธิมนุษยชนและความเท่าเทยีมกันของพนักงาน

การเคารพสทิธมินษุยชนและเหน็คณุค่าในความเปน็มนษุยถื์อเปน็รากฐานของการพฒันาทรพัยากรบุคคล
ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ
จึงตระหนกัและเคารพสทิธมินษุยชนเสมอมา โดยปฏิบติัต่อพนกังานและผูม้สีว่นได้เสยีทกุคนอยา่งเท่าเทียมกัน
ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการผู้ป่วยหรือเป็นโรค
รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคมสิ่งแวดล้อมกฎหมาย และวัฒนธรรม

3.4.2 ผลการดําเนินงานด้านสงัคม

ในรอบปี 2565 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและรว่มกิจกรรมทางสังคม ดังต่อไปนี้

• จัดต้ังกองทุนการศึกษาโครงการ “กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา” เพื่อมอบทุนการศึกษา
แบบต่อเนื่องให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดระยอง

• ฝึกอบรมให้คณะอาจารย์และนักศึกษาของสถานศึกษาสายวิชาชีพ เพื่อเสริมความรู้และฝึกปฏิบัติจริง
ในสายงานวิชาชีพ

• รบันกัศกึษามาฝกึงานท่ีบรษัิทฯ ในหนว่ยงานต่างๆ ท้ังงานด้านวิชาชพีและงานด้านสนบัสนนุ ท้ังการฝกึ
ปฏิบัติแบบแบบระยะสั้นและระยะยาว (สหกิจศึกษา)

• การรว่มกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆ เชน่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น

• โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน และชุมชน

• รว่มทําบุญให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• การว่าจ้างผูพ้กิารเขา้ทํางาน เพื่อเปดิโอกาสใหใ้นการทํางานแก่ผูพ้กิาร และสนบัสนนุเงินเขา้กองทนุ
สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



แบบ 56-1 One Report 2565 69

จดัตัง้กองทนุการศึกษา
โครงการ “กองทนุควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา”

เพื่อมอบทนุการศึกษาแบบต่อเนื่องใหกั้บเยาวชน
ระดับประถมศึกษาในจงัหวดัระยอง

บรษัิท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนนิธุรกิจโดยตระหนกัถึงหลักธรรมภิบาล ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่ งแวดล้อมเพื่ อการเติบโตอย่างยั่ งยืน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้ดําเนินโครงการ CSR
อยา่งต่อเนื่อง โดยใหค้วามสาํคัญในเรื่องการศกึษาเปน็อันดับแรก เนื่องจากเหน็ว่าการศกึษาเปน็รากฐานในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ และเป็นการให้แบบยั่งยืน
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“กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา” เป็นแนวคิดต่อยอดจากโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่
บุตรพนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งได้มีการจัดทําอยา่งต่อเนื่องทุกปี จึงเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะขยายโอกาสทางการ
ศึกษาไปสู่เยาวชนในจังหวัดระยอง และพิจารณาเห็นว่าควรมอบทุนฯ ให้เด็กในช่วงแรกของการศึกษา คือ
ระดับประถมศกึษา เนื่องจากเปน็วัยเริม่ต้นการเรยีนรูท่ี้ชว่ยสรา้งใหเ้ด็ก อ่านออก เขยีนได้ ซึง่จุดนีคื้อเรื่องจําเปน็
พื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน

โดยท่ีโครงการนี้เป็นการมอบทุนให้แบบต่อเนื่องท่ีสนับสนุนให้นักเรียนเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
และมหีลักการคัดเลือกผูไ้ด้รบัทนุฯ ภายใต้ concept “เด็กดี ท่ีอยากเรยีนและเรยีนได้” คือ เนน้คัดเลือกเด็กท่ีมี
ความประพฤติดีและมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนเก่งเท่านั้น เพื่อสนับสนุน
ใหเ้ด็กกลุม่นีไ้ด้รบัการชว่ยเหลือมากยิง่ขึน้ บรษัิทฯ เริม่มอบทนุในปี 2563 เปน็ปแีรก และต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบนั
ในปีแรกของการมอบทุน มีการมอบทุนให้นักเรียนจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี



แบบ 56-1 One Report 2565 71

การพัฒนาต่อเน่ืองเพื่อความยั่งยนื

การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการ
หนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเป็นมากกว่าการทําสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่
เป็นสิ่งท่ีต้องทําอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่ อให้มั่นใจ
ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพื่ อให้ลูกค้าและกลุ่ม
พันธมิตรของบริ ษัทฯ ก้าวหน้ าเติบโตไปพร้อมกับบริ ษัทฯ และเพื่ อเสริมสร้ างชุมชนและสั งคมท่ี ดี
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กร เพื่อกําหนดทิศทาง
และแนวทางการดําเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนําเสนอความ
คิดสร้างสรรค์ท่ีจะส่งผลท้ังในเชิงมูลค่าและคุณค่าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุกๆ ด้านอยา่งต่อเนื่อง

4. การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของ
ฝ่ายจดัการ

4.1 คําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนินงาน
• ผลการดําเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย •

สรุปผลการดําเนินงาน

ปี 2565 งบการเงินรวมของ บรษัิท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) มรีายได้รวม 457.67 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 65.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.72 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คล่ีคลายลง ลกูค้าสว่นใหญก่ลับมาดําเนนิธุรกิจตามปกติ ทําใหบ้รษัิทฯ
ได้รบังานโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ เปน็ผลใหม้รีายได้เพิม่ขึน้ สาํหรบัต้นทนุการใหบ้รกิาร ต้นทนุในการจัดจําหนา่ย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนรวม 442.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 57.85 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.03 สว่นใหญเ่ป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจด้วยการลงทุนใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย และสง่เสริมฐานะการเงิน จึงมีค่าใช้จ่ายใน
การศกึษา และค่าใชจ่้ายในดําเนนิการต่างๆ เพิม่ขึน้ สาํหรบัปี 2565 บรษัิทฯ มกํีาไรในสว่นท่ีเปน็ของบรษัิทใหญ่
17.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 11.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ปี 2565 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ 455.37 389.69 65.68 16.85%

ต้นทุนขายและให้บริการ 322.35 305.99 16.36 5.35%

กําไรขั้นต้น 133.02 83.70 49.32 58.92%

รายได้อ่ืน 2.30 2.43 -0.13 -5.35%

ต้นทุนในการจัดจําหนา่ย 9.92 10.38 -0.46 -4.44%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110.57 68.62 41.95 61.13%

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กลับรายการ -9.37 0.00 -9.37 N/A

สว่นแบง่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 4.11 0.00 4.11 N/A

ต้นทุนทางการเงิน 0.73 0.70 0.03 4.29%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 19.37 6.42 12.95 201.71%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -1.39 0.11 -1.50 -1,363.64%

กําไรสําหรับปี 17.98 6.53 11.45 175.34%

กําไรในสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 17.86 6.61 11.25 170.20%

ผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกําไรในสว่นท่ีเป็นของ
บริษัทใหญเ่พิ่มขึ้น 11.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 170.20 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

1. รายได้จากการขายและใหบ้รกิารจํานวน 455.37 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 65.68 ล้านบาท หรอืคิดเปน็รอ้ยละ
16.86 จากการฟื้ นตัวในภาคอุตสาหกรรมหลังจากเผชญิกับสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) ทําให้บริษัทฯ รับงานให้บริการวิศวกรรมตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเป็น
การบริการตรวจสอบให้การรับรองชนิดครบวาระ และการเพิ่มประเภทการให้บริการ ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ปี 2565 บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลายจํานวน 206.40 ล้านบาท
งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพจํานวน 189.34 ล้านบาท และรายได้จากการขายจํานวน 32.68 ล้านบาท
โดยรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์และเริ่มจําหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในไตรมาส 4

2. ต้นทนุขายและใหบ้รกิาร ต้นทนุในการจัดจําหนา่ย และค่าใชจ่้ายในการบรหิาร จํานวน 442.83 ล้านบาท
เพิม่ขึน้ 57.84 ล้านบาท หรอืคิดเปน็รอ้ยละ 15.02 ประกอบด้วย ต้นทนุขายและใหบ้รกิารจํานวน 322.35 ล้านบาท
ต้นทุนในการจัดจําหนา่ยจํานวน 9.92 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 111.57 ล้านบาท โดย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 41.95 ล้านบาท สว่นใหญม่าจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทรว่มจํานวน 18.58 ล้านบาท เพราะบริษัทรว่มมีรายได้และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ท่ีไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างมีนัยสําคัญ ค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทร่วม เช่น
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าสอบทานงบการเงินเป็นกรณีพิเศษ และค่าจ้างท่ีปรึกษา
ในการปรับโครงสร้างองค์กร การวางแผนพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ
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3. ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกลับรายการจํานวน 9.37 ล้านบาท มาจากการได้รบัชาํระหนี้
ท่ีบรษัิทฯ เคยรบัรูร้ายการเปน็ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปก่ีอน โดยบรษัิทฯ เปน็เจ้าหนีก้าร
ใหบ้รกิารด้านวิศวกรรมแก่บรษัิท นาแคป เอเซยี แปซฟิกิ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งถกูศาลพพิากษาใหเ้ปน็บรษัิท
ล้มละลายไปต้ังแต่ปี 2562 ต่อมาในชว่งกลางปี 2565 บรษัิทฯ ได้รบัการชาํระหนีบ้างสว่นตามกระบวนการของ
เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทฯ จึงกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นออกตามจํานวนเงินท่ี
ได้รับชําระจริง

4. สว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม จํานวน 4.11 ล้านบาท มาจากการรบัรูผ้ลการดําเนนิงานของ
บริษัทรว่มท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนในสัดสว่นร้อยละ 49

5. กําไรสทุธิ บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธใินสว่นท่ีเปน็ของบรษัิทใหญจํ่านวน 17.86 ล้านบาท เพิม่ขึน้จํานวน 11.25
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 170.20 จากผลการดําเนินงานท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนในการให้
บริการอยา่งต่อเนื่อง

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

สนิทรพัย์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จํานวน 523.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี
31 ธันวาคม 2564 จํานวน 16.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.35 สว่นใหญม่าจาก

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน เพิม่ขึ้นจํานวน 20.87 ล้านบาท มาจากลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ เพิม่ขึ้น
จากปก่ีอนจํานวน 17.43 ล้านบาท และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิม่ขึน้จากปก่ีอนจํานวน 3.44 ล้านบาท โดยเปน็ลกูหนี้
อ่ืนเก่ียวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการให้บริการ สําหรับลูกหนี้การค้า
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จํานวน 93.85 ล้านบาท สว่นใหญเ่ปน็ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และลกูหนี้
การค้าท่ีเกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน รวมจํานวน 84.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.44

- สนิทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา ลดลงจํานวน 10.43 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คล่ีคลายลง กระบวนการทํางานต่างๆ กลับมาเปน็ปกติ ทําใหบ้รษัิทฯ
สามารถสง่มอบงานและออกใบแจ้งหนี้ได้ตามเป้าหมาย (สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา คือ รายได้จากสัญญาท่ียัง
ไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าท่ีเกิดจากงานตรวจสอบท่ีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
เนื่องจากรอลกูค้ารบัมอบงานและออกเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางบลิตามขัน้ตอน และตามขอ้กําหนดของ
ลูกค้าแต่ละราย)

งบการเงินรวม
ปี 2565 ปี 2564 รอ้ยละ

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ เปลีย่นแปลง

สินทรัพย์ 523.82 100.00% 506.88 100.00% 3.35%

หนี้สิน 80.64 15.40% 69.73 13.76% 15.65%

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 437.76 83.57% 433.36 85.50% 1.02%
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- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลดลงจํานวน 120.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นําเงินท่ีได้จากการ
ขายเงินลงทุนในตราสารทุนไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรว่ม

- เงินลงทุนในบริษัทรว่ม เพิ่มขึ้นจํานวน 122.94 ล้านบาท โดยลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการท่ีให้บริการ
งานบรหิารจัดการทรพัยส์นิและบรกิารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการอาคารชุด เพื่อเพิม่ความหลากหลายในการ
ดําเนินธุรกิจ ท่ีจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างฐานะการเงินให้เติบโตอยา่งมั่นคง

หนีส้นิ

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บรษัิทฯ มหีนีส้นิ จํานวน 80.64 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564
จํานวน 10.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.63 สว่นใหญม่าจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจํานวน 7.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก
บริษัทฯ นํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและขยายธุรกิจ

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน เพิม่ขึน้จํานวน 3.55 ล้านบาท หรอืคิดเปน็รอ้ยละ 9.03 โดยเพิม่ขึน้
จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้นสว่นของบริษัทใหญ่ จํานวน 437.76 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 4.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 มาจากผลการดําเนินงาน
ปี 2565 ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 17.86 ล้านบาท กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 6.26 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้กับ
ผู้ถือหุ้นจํานวน 19.71 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด สาํหรบัปี สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 40.76

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (32.66)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (13.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5.64)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 40.89

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 35.25
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 35.25 ล้านบาท
ประกอบด้วย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 40.76 ล้านบาท สว่นใหญม่าจาก

- เงินสดรับจากผลการดําเนินงาน 72.19 ล้านบาท
- หักด้วยเงินสดจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานสุทธิ 25.03 ล้านบาท
- หักเงินสดจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 6.12 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 32.66 ล้านบาท สว่นใหญม่าจาก
- เงินสดสุทธิจากการขายคืนตราสารทุน 120.66 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทรว่ม 145.05 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ 12.79 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 13.74 ล้านบาท สว่นใหญม่าจาก
- เงินปันผลจ่าย 19.71 ล้านบาท
- จ่ายหนี้สินตามสัญญาเชา่จํานวน 3.27 ล้านบาท
- เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7.74 ล้านบาท

อัตราสว่นทางการเงินและกําไรต่อหุน้ของบรษัิทฯ

อัตราสว่นทางการเงิน ปี 2565 ปี 2564

อัตราสว่นความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 29.21% 21.48%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 5.32% 1.83%

อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.92% 1.67%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.07% 1.50%

อัตราสว่นสภาพคล่อง

อัตราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 3.72 7.57

อัตราสว่นหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.10 4.16

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 72 88

อัตราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.84 8.47

ระยะเวลาการชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 47 44

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.18 0.17
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บรษัิท ควอลลเีทค จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สําหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 หนว่ย : พันบาท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ผลการดําเนินงาน จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

รายได้รวม 457,673.92 100.00 392,113.79 100.00 424,553.87 100.00

รายได้จากการขายและให้บริการ 455,373.73 99.50 389,686.84 99.38 421,521.31 99.29

ต้นทุนขายและให้บริการ 322,348.81 70.43 305,989.60 78.04 315,396.47 74.29

กําไรขั้นต้น 133,024.92 29.21 * 83,697.24 21.48 * 106,124.84 25.18*

รายได้อ่ืน

รายได้จากการขายสว่นงาน 0.00 0.00 (38.43) (0.01) 0.00 0.00

อ่ืนๆ 2,300.19 0.50 2,465.38 0.63 3,032.56 0.71

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 135,325.11 29.57 86,124.19 21.96 109,157.41 25.71

ต้นทุนในการจัดจําหนา่ย 9,916.74 2.17 10,384.18 2.65 11,263.54 2.65

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84,366.26 18.43 46,439.56 11.84 43,166.11 10.17

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,494.40 0.33 2,032.00 0.52 2,326.50 0.55

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 24,708.12 5.40 20,145.71 5.14 20,251.52 4.77

(ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น) กลับรายการ

(9,371.08) (2.05) 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110,568.78 24.16 68,617.27 17.50 65,744.13 15.49

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 24,210.67 5.29 7,122.74 1.82 32,149.74 7.57

สว่นแบง่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรว่ม

4,111.26 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00

ต้นทุนทางการเงิน 728.44 0.16 697.17 0.18 752.29 0.18

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 19,370.97 4.94 6,425.57 1.64 31,397.45 7.40

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,389.43 0.30 (105.86) (0.03) 121.17 0.03

กําไรสาํหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 17,981.54 4.59 6,531.43 1.67 31,276.28 7.37

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจาก
การดําเนินงานท่ียกเลิก

0.00 0.00 0.00 0.00 336.96 0.08

กําไรสาํหรบัปี 17,981.54 4.59 6,531.43 1.67 31,613.24 7.45

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

- กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยสําหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

6,043.00 1.32 4,343.50 1.11 (569.62) (0.13)

- สว่นแบง่กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของบริษัทรว่ม

580.10 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

- ภาษีเงินได้ของรายการท่ีไมถู่กจัด
ประเภท

หรือขาดทุนภายหลัง (363.43) (0.08) (278.36) (0.07) 40.60 0.01

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 24,241.21 5.30 10,596.57 2.70 31,084.22 7.32

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.180 0.070 0.320

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 4.44 4.40 4.54

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00

หมายเหตุ: * อัตราร้อยละของกําไรขั้นต้น คํานวณจากมูลค่ากําไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการให้บริการ
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บรษัิท ควอลลีเทค จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 หนว่ย : พันบาท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ฐานะทางการเงิน จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,252.44 6.73 40,888.78 8.07 27,265.52 5.28

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 99,988.20 19.09 79,113.97 15.61 99,029.96 19.17

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 58,521.95 11.17 68,956.42 13.60 66,290.82 12.83

สินค้าคงเหลือ 7,735.23 1.48 10,537.82 2.08 8,835.70 1.71

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 120,664.56 23.81 95,763.79 18.53

สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 13,737.75 2.66

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 201,497.82 38.47 320,161.55 63.16 310,923.54 60.18

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

หนี้สินตามสัญญาเชา่เงินทุน 18,158.07 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 122,935.12 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 145,242.93 27.73 159,227.30 31.41 177,244.45 34.30

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14,653.87 2.80 14,104.20 2.78 14,924.25 2.89

ค่าความนิยม 4,844.34 0.92 4,844.34 0.96 4,844.34 0.94

สินทรัพย์ไมมี่ตัวตนอ่ืนนอกจาก
ค่าความนิยม

2,085.29 0.40 1,837.96 0.36 2,260.03 0.44

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,101.83 0.59 3,229.32 0.64 2,813.69 0.54

ภาษีเงินได้รอการขอคืน 7,475.05 1.43 3,127.98 0.62 3,359.20 0.65

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียนท่ี
ไมใ่ชเ่งินสดท่ีเป็นหลักประกัน

3,010.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน 811.51 0.15 351.62 0.07 328.21 0.06

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 322,318.01 61.53 186,722.72 36.84 205,774.17 39.82

รวมสนิทรพัย์ 523,815.83 100.00 506,884.27 100.00 516,697.71 100.00
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บรษัิท ควอลลีเทค จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 หนว่ย : พันบาท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ฐานะทางการเงิน จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

หนีส้นิ

หนีส้นิหมุนเวยีน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,741.71 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 42,906.34 8.19 39,351.73 7.76 32,929.93 6.37

สว่นของหนี้สินตามสัญญาเชา่ท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

3,185.56 0.61 2,931.24 0.58 3,003.46 0.58

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 354.74 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00

หนี้สินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ท่ีถือไว้เพื่อขาย

0.00 0.00 0.00 0.00 276.82 0.05

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 54,188.35 10.34 42,282.97 8.34 36,210.21 7.01

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน

หนี้สินตามสัญญาเชา่ 3,444.02 0.66 3,745.49 0.74 6,028.06 1.17

ประมาณการหนี้สินไมห่มุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

20,009.07 3.82 23,706.06 4.68 27,309.77 5.29

หนี้สินไมห่มุนเวียนอ่ืน 2,995.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 26,448.09 5.05 27,451.55 5.42 33,337.83 6.45

รวมหนีส้นิ 80,636.44 15.39 69,734.52 13.76 69,548.04 13.46

สว่นของผูถื้อหุน้

ทุนจดทะเบียน 98,568.49 18.82 98,568.49 19.45 98,568.49 19.08

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว 98,568.49 18.82 98,568.49 19.45 98,568.49 19.08

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 75,175.54 14.35 75,175.54 14.83 75,175.54 14.55

สํารองสว่นทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

10,680.19 2.04 10,680.19 2.11 10,680.19 2.07

สํารองตามกฎหมาย 10,346.85 1.98 10,346.85 2.04 10,346.85 2.00

กําไรสะสม

ยังไมไ่ด้จัดสรร 242,992.04 46.39 238,587.77 47.07 252,559.20 48.88

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 437,763.11 83.57 433,358.84 85.49 447,330.26 86.57

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคุม 5,416.28 1.03 3,790.91 0.75 (180.59) (0.03)

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 443,179.39 84.61 437,149.75 86.24 447,149.67 86.54

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 523,815.83 100.00 506,884.27 100.00 516,697.71 100.00
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บรษัิท ควอลลีเทค จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 หนว่ย : บาท

ผลการดําเนินงาน ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสาํหรบัปี 17,981,541.79 6,531,434.18 31,613,243.82

ปรบัรายการทีก่ระทบกําไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จ่าย)

(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 0.00 (400,769.72) (508,219.61)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเ่กิดขึ้น 41,188.11 (1,632.94) 6,049.56

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) (9,371,083.36) 1,321,647.65 85,379.40

ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 55,898.81 0.00 0.00

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 11,495,896.14 (3,410,993.21) 22,349,043.62

(กําไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย 0.00 38,434.21 0.00

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 18,583,723.23 0.00 0.00

สว่นแบง่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 4,111,261.95 0.00 0.00

ค่าเส่ือมราคา 22,275,339.24 26,130,847.28 27,629,584.54

ขาดทุนจากการจําหนา่ยอุปกรณ์ 1,003,082.70 849,084.98 (346,054.38)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 1,642,191.74 498.38 3,450.55

ค่าตัดจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 425,016.13 422,064.95 439,389.46

ค่าตัดจําหนา่ยสินทรัพย์อ่ืน 0.00 18,074.05 104,040.46

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1,825,669.50 329,008.09 2,482,800.76

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 728,443.50 697,166.10 751,640.06

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 1,389,424.65 (105,859.68) 208,330.50

72,187,594.13 32,419,004.32 84,818,678.74
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บรษัิท ควอลลีเทค จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 หนว่ย : บาท

ผลการดําเนินงาน ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (11,919,068.81) 19,549,556.49 6,682,193.29

สินค้าคงเหลือ 2,746,689.19 (1,702,113.75) 2,272,686.70

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่เงินทุน (19,003,783.56) 0.00 0.00

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียนท่ีไมใ่ชเ่งินสดท่ีเป็น
หลักประกัน

(3,010,000.00) 0.00 0.00

เงินฝากธนาคารท่ีเป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 0.00 66,660.00

สินทรัพย์อ่ืน (27,287.84) (12,712.35) 1,238,466.87

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 2,915,609.44 5,966,393.11 (19,819,024.23)

หนี้สินไมห่มุนเวียนอ่ืน 2,995,000.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 46,884,752.55 56,220,127.82 75,259,661.37

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.00 0.00 (3,380,408.47)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (208,110.49) (286,383.18) (302,128.05)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,914,680.09) (3,419,121.83) (3,536,794.30)

เงินสดรบัคืนภาษีเงินได้ 0.00 3,341,124.10 9,466,306.44

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 40,761,961.97 55,855,746.91 77,506,636.99
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บรษัิท ควอลลีเทค จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 หนว่ย : บาท

ผลการดําเนินงาน ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับคืนตราสารทุนของกิจการอ่ืน 130,664,562.16 48,000,000.00 96,602,586.87

เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอ่ืน (10,000,000.00) (72,500,000.00) (118,114,107.15)

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทรว่ม (145,050,000.00) 0.00 0.00

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทยอ่ยสุทธิจากเงินสด
ท่ีจ่ายไป

0.00 13,422,495.48 0.00

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา 0.00 0.00 (3,878,094.62)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,652,028.20 655,285.35 2,183,114.75

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (12,786,938.99) (7,512,522.07) (26,460,023.44)

เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ (1,074,750.00) (212,878.50) (1,795,434.57)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไมมี่ตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (61,950.00) 0.00 (555,000.00)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (32,657,048.63) (18,147,619.74) (52,016,958.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 7,741,711.57 0.00 0.00

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะส้ัน 0.00 0.00 (2,900,000.00)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเชา่ (3,271,391.36) (3,189,908.82) (2,660,460.70)

เงินสดจ่ายปันผล (19,711,597.00) (24,642,121.25) (34,468,051.50)

เงินสดรับจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคุม 1,500,020.00 3,750,050.00 0.00

เงินสดจ่ายจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคุม 0.00 (2,886.30) 0.00

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (13,741,256.79) (24,084,866.37) (40,028,512.20)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (5,636,343.45) 13,623,260.80 (14,538,833.37)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 40,888,782.89 27,265,522.09 50,103,286.48

โอนจัดประเภทเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
ของบรษัิทยอ่ยไปเป็นสนิทรพัยท์ีถื่อไว้เพ่ือขาย 0.00 0.00 (8,298,931.02)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 35,252,439.44 40,888,782.89 27,265,522.09
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5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคัญอ่ืนๆ
5.1 ขอ้มูลสาํคัญอ่ืน

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้น : รายละเอียดตามหัวข้อ 1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

5.2 ขอ้พพิาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมายท่ี บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือ

ขอ้พพิาทท่ียงัไมส่ิน้สดุและเปน็คดีท่ีอาจมผีลกระทบ ต่อการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งมนียัสาํคัญ และเปน็
คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

บรษัิท (โจทก์) ได้ฟอ้งรอ้งดําเนนิคดีกับบรษัิท นาแคป เอเชยีแปซฟิกิ (ประเทศไทย) จํากัด (“นาแคป”)
(จําเลย) เก่ียวกับมูลหนี้ท่ี นาแคปค้างชําระกับบริษัทเป็นจํานวน 17.23 ล้านบาท (เป็นยอดลูกหนี้คงค้างรวม
กับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน 0.89 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ต้ังสํารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแล้วท้ังจํานวน มูลหนี้จํานวนดังกล่าวเป็นมูลหนี้จากนาแคปโดยตรงจํานวน 12.07 ล้านบาท
และจากบรษัิท โอพไีอ เซอรวิ์ส (ประเทศไทย) จํากัด (“โอพไีอ”) จํานวน 5.16 ล้านบาท ซึง่ท้ังสองเปน็ผูร้บัเหมา
ในโครงการวางท่อสง่ก๊าซธรรมชาติของบรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยนาแคปเปน็ผูร้บัเหมาโดยตรง
จาก ปตท. สว่นโอพไีอเปน็ผูร้บัเหมาชว่งจากนาแคปอีกทอดหนึง่ บรษัิทรบังานตรวจสอบท่อก๊าซรว่มกับโอพไีอ
โดยมีเง่ือนไขว่าโอพีไอจะจ่ายชําระเงินให้กับบริษัทหลังจากท่ีได้รับชําระจากนาแคปแล้ว ดังนั้นนาแคปจึงเป็น
ผูร้บัผดิชอบในมลูหนีท้ั้งหมด (โอพไีอได้โอนสทิธเิรยีกรอ้งหนีข้องนาแคปมาใหกั้บบรษัิทเมื่อวันท่ี 21 มนีาคม 2551)

นาแคปเป็นบริษัทในเครือของ Nacap BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมา
ก่อสร้างสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานและมีเครือขา่ยท่ัวโลก นาแคปชนะการประมูลในโครงการวางท่อสง่ก๊าซ
ให้กับ ปตท. หลายโครงการ โดยบริษัทฯ รับเหมาชว่งจากนาแคปในงานตรวจสอบท่อสง่ก๊าซรวม 3 โครงการ
ด้วยกัน คือ (1) ท่อสง่ก๊าซพระนครเหนอื-ใต้ (2) ท่อสง่ก๊าซสว่นต่อเสน้ท่ีสามระบบท่อก๊าซบนบกจากโรงแยกก๊าซ
จังหวัดระยองไปโรงไฟฟา้บางปะกง และ (3) ท่อสง่ก๊าซทรานสไ์ทยมาเลเซยี (รบังานรว่มกับโอพไีอ) โดยมมีลูค่า
โครงการรวมท้ังสิ้น 89 ล้านบาท

โครงการเริ่มต้นในปี 2547 โดยนาแคปจ่ายชําระเงินอยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือน จนกระท่ังไตรมาสท่ี 2
ของปี 2549 ท่ีเริม่มกีารค้างชาํระ ซึง่บรษัิทฯ ใชม้าตรการติดตามทวงถาม รวมท้ังจัดทําหนงัสอืถึงผูบ้รหิาร ปตท.
เพื่อขอให้ชว่ยเรง่รัดการชําระหนี้ของนาแคป จนนาแคปยินยอมลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้สําหรับโครงการ
ท่อสง่ก๊าซพระนครเหนอื-ใต้ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 โดยตกลงจะชาํระหนี้ ภายในวันท่ี 30 มถินุายน 2550
ในระหว่างนัน้นาแคปมกีารชาํระหนีบ้างสว่น จนกระท่ังบรษัิทฯ ดําเนนิงานตามสญัญาเสรจ็สมบูรณใ์นไตรมาสท่ี 1
ปี 2550 บรษัิทฯ มกีารสรุปงานใหน้าแคปตามสญัญาแต่ยงัมไิด้สง่มอบฟล์ิมเอ็กซเรยแ์นวเชื่อมท่อก๊าซท่ีทดสอบ
ด้วยรงัสสีาํหรบัโครงการท่อสง่ก๊าซพระนครเหนอื-ใต้ ฟล์ิมเอ็กซเรยเ์ปน็หลักฐานสาํคัญในการตรวจสอบท่ีนาแคป
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จําเป็นต้องใช้ประกอบการสง่มอบงานให้กับ ปตท. โดยบริษัทฯ แจ้งต่อปตท.และนาแคปว่าจะสง่มอบก็ต่อเมื่อ
นาแคปชาํระหนีท้ั้งหมดแล้ว ท้ังนี้ Worley Parsons (Thailand) Limited บรษัิทท่ีปรกึษาของ ปตท.ในโครงการ
วางท่อก๊าซพระนครเหนือ-ใต้ ได้ทําหนังสือแจ้งต่อนาแคปว่า ปตท.จะยังไม่รับงานอย่างสมบูรณ์หากนาแคป
ไมส่ง่มอบฟล์ิมเอ็กซเ์รย์ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ยงัไมไ่ด้รบัการติดต่อจากนาแคปเพื่อขอนาํฟล์ิมเอ็กซเรยดั์งกล่าว
ไปสง่มอบใหแ้ก่ ปตท.แต่อยา่งใด ซึง่หมายความว่านาแคปยงัมไิด้สง่มอบงานก่อสรา้งท่อสง่ก๊าซพระนครเหนอื-ใต้
ดังกล่าวให้ ปตท.อยา่งสมบูรณ์

ประเด็นพิจารณาทางกฎหมายสาํหรบัความเป็นไปได้ในการได้รบัชําระหนี้

นาแคปได้รับจ้างทํางานให้แก่ ปตท.จํานวนท้ังสิ้น 4 สัญญา โดยมีงาน 1 สัญญา คือ สัญญาจ้างเหมา
วางท่อส่งก๊าซโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ท่ี ปตท.ยังมีหนี้คงเหลือหลังหักค่าเสียหายและค่าปรับแล้วเป็น
จํานวนเงิน 101.88 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเจ้าหนี้ ของนาแคปขออายัดค่าจ้างจาก ปตท.เป็นเงินท้ั งสิ้ น
1,204.04 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ยังมิได้ส่งมอบเงินตามคําสั่งอายัดแม้แต่รายเดียว เนื่องจาก ปตท.อ้างว่าค่าจ้าง
คงเหลือท่ีจะชาํระใหน้าแคปไมเ่พยีงพอท่ีจะชาํระตามกฎหมายอายดัได้ทกุราย ประกอบกับนาแคปได้โอนสทิธิ
เรียกร้องไปให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท. จึงยังเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ว่าการโอนสิทธิมีผลสมบูรณ์หรือไม่ รวมท้ังไม่แน่ใจในข้อกฎหมายว่าจะต้องชําระเงินให้ใคร จึงได้ยื่นคําร้อง
ขอเพิกถอนคําอายัดของเจ้าหนี้ทุกราย โดยจะขอนําเงินค่าจ้างคงเหลือจํานวนดังกล่าวไปวาง ณ สํานักงาน
วางทรพัยเ์พื่อประโยชนแ์ก่เจ้าหนีท่ี้แท้จรงิต่อไป ซึง่ศาลอยูใ่นระหว่างการพจิารณาคดีและได้มคํีาสัง่อายดัแล้ว
บางราย แต่ยังไม่ครบทุกคําสั่ง เนื่องจากนาแคปมีเจ้าหนี้เป็นจํานวนมาก ปตท.จึงยังไม่สามารถนําเงินไปวาง
ณ สํานักงานวางทรัพย์ได้ ท้ังนี้หากศาลพิพากษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องของนาแคปให้กับธนาคารพาณิชย์
ไมม่ีผลตามกฎหมาย เจ้าหนี้ท่ีศาลสั่งอายัดทุกรายจะได้รับชําระหนี้ตามสัดสว่น

บริษัทฯ ต้ังมูลหนี้ ท่ีเก่ียวข้องกับนาแคปเป็นหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวนแล้วเมื่ อปี 2550 และต่อมา
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2552 ศาลได้พิพากษาให้นาแคปชําระหนี้แก่บริษัทฯ ท้ังจํานวนพร้อมดอกเบี้ย แต่ก็ไมไ่ด้
รับชําระหนี้ นอกจากนี้ นาแคปได้ถูกบริษัท เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส จํากัด ฟ้องคดีล้มละลาย เมื่ อวันท่ี 31
พฤษภาคม 2553 และศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคําขอ
รบัชาํระหนีต่้อเจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์ (“จพท.”) เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 ในวันนดัตรวจคํารบัชาํระหนี้
เมื่ อวันท่ี 26 มกราคม 2554 ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ยื่ นคําขอรับชําระหนี้รวม 78 ราย เป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น
7,538,649,944.39 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยสามสบิแปดล้านหกแสนสีห่มื่นเก้าพนัเก้ารอ้ยสีส่บิสีบ่าทสามสบิเก้าสตางค์)
ต่อมา จพท.ได้นดัประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรกเมื่อวันท่ี 19 สงิหาคม 2554 เพื่อปรกึษาว่า ควรจะยอมรบัคําขอประนอมหนี้
ก่อนล้มละลายของลูกหนี้ หรือควรจะรายงานศาลขอให้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป โดย จพท.แจ้งว่า
นาแคปได้ยื่นคําขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ฉบับลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 เสนอเง่ือนไขว่า ยอมชําระ
บรรดาหนี้ท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ได้รับชําระหนี้แล้ว เป็นจํานวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาต
มีกําหนดชําระให้เสร็จสิ้นในงวดเดียวภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีศาลมีคําสั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี้
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แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ท่ีมารว่มประชุมเพิ่งจะได้รับทราบคําขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนาแคปใน
วันประชุม จึงขอเล่ือนการลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนีอ้อกไปก่อนเพื่อขอเสนอผูม้อํีานาจพจิารณา จพท.
จึงเล่ือนการประชุมออกไปเป็นวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 แต่เมื่อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งแรก (ท่ีเล่ือนมา)
เนื่องจาก จพท.ไมส่ามารถสง่ประกาศให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัยได้ จึงต้องเล่ือน
การประชุมออกไปเป็นวันท่ี 20 มีนาคม 2555 แต่ต่อมาเมื่ อถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ท่ีเล่ือนมา)
เนื่องจาก จพท.ไมส่ามารถสง่ประกาศใหแ้ก่เจ้าหนีไ้ด้ครบทกุราย จึงต้องเล่ือนการประชุมเจ้าหนีอ้อกไปอีกครัง้
เป็นวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 นา�ิกา

ในชั้นสอบสวนคําขอรับชําระหนี้ บริษัทฯ ได้นําสง่เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับมูลหนี้ท่ีได้ยื่นคําขอ
รับชําระหนี้ของนาแคป ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา และมูลหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ต่อ จพท.เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งต่อไป ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสน่าจะได้รับ
ชําระหนี้ตามท่ีได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ไว้ เพราะบริษัทฯเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา และมีหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
ครบถ้วน แต่คงจะได้รบัชาํระหนีเ้พยีงบางสว่นเท่านัน้ ไมเ่ต็มจํานวนท่ียื่นคําขอรบัชาํระหนี้ หากท่ีประชุมเจ้าหนี้
มีมติยอมรับตามท่ีนาแคปเสนอขอชําระหนี้เป็นจํานวน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้ท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ได้รับ
ชาํระหนี้ และจากการท่ีจพท.สามารถรวมทรพัยส์นิของลกูหนีไ้ด้เพยีงเปน็เงินจํานวนท้ังสิน้ 2,189,468.53 บาท
จากท่ี มี เจ้ าหนี้ ยื่ นคํ าขอรั บชํ าระหนี้ รวม 71 รายเป็ นเงินจํ านวนท้ั งสิ้ น 5,395,172,963.86 บาท
หาก จพท. จะแบ่งชําระให้แก่เจ้าหนี้ทุกราย ก็ต้องนํามาหารเฉล่ียตามสัดส่วน ทําให้ไม่มีเจ้าหนี้รายใดได้รับ
ชําระหนี้เต็มจํานวน

เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (ท่ีเล่ือนมา) เพื่อพิจารณาการ
ประนอมหนีข้องลกูหนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหนีร้ายท่ี 8 และรายท่ี 78 แถลงต่อท่ีประชุมเจ้าหนีว่้ายงัไมส่ามารถลงมติได้
เนื่องจากอยูร่ะหว่างการพจิารณาของกรรมการผูม้อํีานาจ จึงขอเล่ือนลงมติ และเล่ือนการประชุมเจ้าหนีค้รัง้แรก
ออกไปอีกครั้งหนึ่งเป็นวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. โดยทนายความของ บริษัทฯ ได้เข้ารว่มประชุม
กับเจ้าหนี้ครั้งแรก (ท่ีเล่ือนมา) ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
จพท.แจ้งว่าลกูหนีไ้มป่ระสงค์ท่ีจะขอประนอมหนีก่้อนล้มละลาย โดยกรรมการลกูหนีไ้ด้ยื่นคํารอ้งขอถอนคําขอ
ประนอมหนีก่้อนล้มละลาย ฉบบัลงวันท่ี 7 ธนัวาคม 2555 และ จพท.ได้มคํีาสัง่อนญุาตแล้ว ท่ีประชุมเจ้าหนีจึ้ง
มมีติให้ จพท.รายงานใหศ้าลขอใหศ้าลพพิากษาใหล้กูหนีล้้มละลาย เมื่อศาลมคํีาพพิากษาใหล้กูหนีล้้มละลายแล้ว
จพท.ก็จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนํามาแบง่ปันให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดสว่นต่อไป โดยลูกหนี้สามารถขอ
ประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายได้อีกตามกระบวนการล้มละลาย

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2556 ศาลมีคําพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ขณะนี้อยูร่ะหว่างพิจารณาคําขอรับ
ชาํระหนีข้องบรรดาเจ้าหนีแ้ต่ละราย และรวบรวมทรพัยส์นิของลกูหนี้ ซึง่บรษัิทฯ อยูร่ะหว่างการยื่นขอเฉล่ียทรพัย์
โดยกําลังสืบทรัพย์ของ บจก.นาแคป และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้ทุกรายก่อนว่า
มีหนี้ค้างชําระต่อกันจริงหรือไม่ ซึ่งตรวจไปได้เพียง 30 รายเท่านั้น ในระหว่างนั้นทาง บจก. นาแคป ได้ฟ้อง
เรี ยกร้องค่าความเสียหายจาก บมจ. ปตท. จากการเปล่ี ยนงาน เพิ่ มงานและอ่ื นๆ โดยเมื่ อปี 2557
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดให้ บมจ. ปตท. จ่ายค่าเสียหายให้ บจก. นาแคป แต่ บมจ. ปตท. ก็ยื่นอุทธรณ์
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คําพิพากษาต่อศาลฎีกา จนเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ท่ีผา่นมา ศาลฎีกามีคําพิพากษาว่า ไมร่ับคําวินิจฉัย
อุทธรณข์อง บมจ. ปตท. ดังนัน้ บมจ. ปตท. จึงต้องจ่ายเงินตามคําพพิากษาของศาล รวมเปน็เงิน 4,654 ล้านบาท
ให้แก่ บจก. นาแคป ซึ่งขณะนี้ บจก. นาแคป มีเจ้าหนี้ท้ังสิ้น 78 ราย รวมมูลค่าหนี้เป็นเงิน 7,538 ล้านบาท
สว่นรายของบริษัทฯ นั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยูร่ะหว่างทําความเห็น ท้ังนี้ บมจ. ปตท. ได้ทําการวางเงิน
ท่ีศาลแล้ว แต่ยงัไมท่ราบยอดเงินท่ีแนน่อน ซึง่เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัยต้์องรอให้ บมจ. ปตท. แถลงยอดเงินท่ี
แนน่อนก่อน จึงจะพิจารณาแบง่ให้แก่เจ้าหนี้ท่ีขอรับชําระหนี้ต่อไป

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งให้บริษัทฯ ได้รับชําระหนี้ในมูลหนี้ตาม
คําพิพากษาจากกองทรัพย์สินของ บจก.นาแคป เป็นเงินจํานวน 16.49 ล้านบาท ในฐานะเจ้าหนี้ไมม่ีประกัน
โดยให้ได้รับชําระหนี้ในส่วนเฉล่ียอย่างเจ้าหนี้สามัญ ตามมาตรา 130 (7) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.2483 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2542 ส่วนมูลหนี้ โอนสิทธิเรียกร้อง
จํานวน 5.74 ล้านบาท ใหย้ก บรษัิทฯ มคีวามเหน็ว่าคําสัง่ศาลล้มละลายดังกล่าวเหน็ชอบแล้ว จึงไมติ่ดใจอุทธรณ์
คําสั่งศาลในกรณีท่ียกมูลหนี้โอนสิทธิเรียกร้องจํานวน 5.74 ล้านบาท

เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับเงินสว่นแบง่ทรัพย์สิน (รอบแรก) จาก จพท. จํานวน
9.59 ล้านบาท ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอแบง่ทรัพย์สินในรอบต่อไป
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ส่วนท่ี 2
การกํากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
บรษัิท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตระหนกัดีถึงความสาํคัญในการปฏิบติัตามหลักบรรษัทภิบาลในการ

ดําเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
กรรมการบรษัิท ซึง่สอดคล้องกับขอ้พงึปฏิบติัท่ีดีสาํหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบยีน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยการกําหนดบท
บัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนานโยบายท่ีครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง
บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจ
ของบรษัิทฯ เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และโปรง่ใส บรษัิทฯ ได้ทบทวนใหม้กีารปฏิบติัตามหลักการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้พจิารณาใหน้าํหลักปฏิบติั CG Code ไปปรบั
ใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยครอบคลุม
หลักการ 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สทิธิของผูถื้อหุน้

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมท้ังจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ การซื้ อขายหรือการโอนหุ้ น การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัท
อยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผูส้อบบญัชี
และเรื่ องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ท้ังนี้บริษัทฯ จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ท่ีผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

• บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสว่นรว่มในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา

• บรษัิทฯ จัดเตรยีมเอกสารการประชุมท่ีมขีอ้มลูครบถ้วนสาํหรบัประกอบการพจิารณาออกเสยีงคะแนน
ของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพรข่้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผา่นระบบการรายงานสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ
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• บรษัิทฯ มอบหมายให้ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่เปน็นายทะเบยีนหลักทรพัย์
ของบรษัิท เปน็ผูดํ้าเนนิการจัดสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มรายละเอียดขอ้มลูประกอบวาระการประชุม
ครบถ้วนสง่แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และเผยแพรข่้อมูลหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบรษัิทล่วงหนา้ก่อนจัดสง่หนงัสอืนดัประชุม พรอ้มท้ัง
ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้า

• บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/
รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผา่นชอ่งทางต่างๆ
ท้ังทางอีเมล์ โทรศพัท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบรบั ซึง่บรษัิทฯ ได้จัดสง่ใหท้างไปรษณยีใ์นทันทีท่ี
ผูถื้อหุน้รอ้งขอพร้อมท้ังจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

• บรษัิทฯ ไมม่กีารเพิม่วาระการประชุม หรอืเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคัญ โดยไมแ่จ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้
อีกท้ังยังให้สิทธิในการแสดงความเห็น และคําถามในท่ีประชุมก่อนลงมติใดๆ

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึง
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจัดสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ

• กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการประชุมผู้ถือหุ้น รว่มชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรว่มตอบข้อซักถามเก่ียวกับงบการเงินของ
บริษัทฯ อีกด้วย

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคําถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดง
ความคิดเห็นและต้ังคําถามในท่ีประชุมโดยมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตอบคําถามในท่ีประชุม

• ในกรณท่ีีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมด้วยตนเอง บรษัิทฯ เปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ารว่มประชุมแทนได้

• บรษัิทฯ จะบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเหน็ท่ีสาํคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลักการดังนี้

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อและขายหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
• บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีอยา่งเท่าเทียมกัน
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ
• เปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการล่วงหนา้ในเวลาอันสมควร
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการต้ังและถอดถอนกรรมการ
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• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัทในรูปแบบเงินปันผล
• บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสยีงได้เองในแต่ละวาระไปพรอ้มกับหนงัสอืเชญิประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ะดวกเขา้รว่มประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

• บรษัิทฯ ได้เปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

• คณะกรรมการจะไมเ่พิ่มวาระการประชุมโดยไมแ่จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะ
วาระสําคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

• บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามหนว่ยงานท่ีทราบข้อมูลไป
เปดิเผยต่อหนว่ยงานหรอืบุคคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง ในกรณท่ีีพนกังานหรอืผูบ้รหิารนาํขอ้มลูไปเปดิเผยหรอื
นาํไปใชเ้พื่อหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง จะถือเปน็ความผดิรา้ยแรงและถกูลงโทษทางวินยั
นอกจากนีบ้รษัิทฯ มนีโยบายและวิธกีารตรวจสอบกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ
ซึง่ยงัไมเ่ปดิเผยต่อสาธารณะชนไปใชแ้สวงหาประโยชนส์ว่นตนในการซื้อขายหลักทรพัยดั์งท่ีได้เปดิเผย
ไว้ในหัวข้อการกํากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

• กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสว่นได้สว่นเสียของตนในแต่ละวาระ
เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสียดังกล่าวจะ
ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระการประชุมนั้นๆ ซึ่งทางบรษัิทฯ จะรวบรวมพรอ้มจัดทําขอ้มลูประกอบวาระ
การประชุมเผยแพรไ่ว้ใน www.qualitechplc.com เลือกเมนูนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น/
หนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้สีว่นได้เสยี

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อสทิธขิองผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุม่ และมนีโยบายในการปฏิบติัต่อผูม้สีว่นได้เสยี
แต่ละกลุ่มท่ีสําคัญดังนี้

ผูถื้อหุน้ :
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการโดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสตัยส์จุรติและดําเนนิการใดๆ ด้วยความเปน็ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม
รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลอยา่งสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน :
บรษัิทฯ มกีารใหผ้ลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปน็ธรรมแก่พนกังาน โดยบรษัิทฯ ตระหนกั

ดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ ท่ีจะมีปฏิบัติอยา่งเป็นธรรมท้ังในด้านการให้โอกาส และการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ
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มนีโยบายการประเมนิผลของการปฏิบติังานด้วยตัวชีวั้ด KPI เพื่อใชวั้ดผลสาํเรจ็จรงิ ท้ังนีบ้รษัิทฯ ยงัดแูลรกัษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานอย่างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่าง
เครง่ครัด รวมท้ังหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม พร้อมเปิดชอ่งทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องท่ีอาจ
เป็นการกระทําผิด และได้กําหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําผิดซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการทํางานของพนักงานรวมถึงการแต่งต้ัง โยกย้าย การให้รางวัลและการ
ลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสจุรติ และต้ังอยูบ่นพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน

ลกูค้า :
บริษัทฯ มุง่มั่นท่ีให้บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม แสวงหาลู่ทางอยา่งไมห่ยุดยั้ง

ท่ีจะเพิม่ประโยชนใ์หแ้ก่ลกูค้าอยา่งต่อเนื่อง ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมต่ีอลกูค้าอยา่งเครง่ครดัพรอ้มกับตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกท้ังได้กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ มาตรการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางท่ี
มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยท่ัวกัน

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :
บริษัทฯ จะไมดํ่าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้และมุง่มั่นท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ี

มต่ีอเจ้าหนีอ้ยา่งเครง่ครดัไมว่่าจะเปน็เรื่องวัตถปุระสงค์ของการใชเ้งิน การชาํระคืนการดแูลคณุภาพ หลักทรพัย์
คํ้าประกัน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และเรื่ องอ่ืนใดท่ีได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เพื่ อบรรลุผลประโยชน์
รว่มกัน โดยพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมสุ่จริตในการค้า

คู่แข่งทางการค้า :
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ รักษา

บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแขง่ขัน และหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมสุ่จริตเพื่อทําลายคู่แขง่ ไมล่ะเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แขง่ด้วยวิธีการท่ีไมสุ่จริตหรือไมเ่หมาะสม

สงัคมสว่นรวม :
บรษัิทฯ ดําเนนิธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเปน็สิง่สาํคัญ เนน้การปลกูฝงัจิตสาํนกึความ

รบัผดิชอบและพฒันาคณุภาพชวิีตของทกุคนในชุมชนและสงัคมใหดี้ยิง่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง และไมก่ระทําการใดๆ
ท่ีขัดหรือผิดกฎหมาย พร้อมท้ังสง่เสริมคุณภาพสังคมท้ังภายใน และภายนอกโดยทํากิจกรรมรว่มกับชุมชน
อยา่งต่อเนื่อง

สิง่แวดล้อม :
บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ท่ีส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้

พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มีการใช้ทรัพยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพและใหพ้นกังานทกุคนรวมถึงผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งทกุฝา่ยมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
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การรอ้งเรยีนหรอืแสดงความเหน็ต่อบรษัิทฯ ได้ โดยผา่นชอ่งทางต่างๆ ดังนี้
- เว็บไซต์ : http://www.qualitechplc.com
- E-mail : info@qualitechplc.com
- โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10 โทรสาร : 0-3869-2028
- จดหมาย : สง่ถึง 1. คุณภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

2. คุณวิมล แซฟุ่่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลลีเทค 21/3 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โดยบริษัทฯ มีการติดตาม/ประเมินผลหลังได้รับข้อร้องเรียน และแจ้งกลับไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว
ท่ีสุด สําหรับพนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลในระบบ
Intranet ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยท้ังแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงาน
ประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อ
กระบวนการตัดสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นได้เสยีของบรษัิท เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกับบรษัิทฯ ท้ังหมดได้รบัทราบ
ข้อมูลอยา่งเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพรข่้อมูลผา่นทางตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและผา่นทาง
เว็บไซต์ www.qualitechplc.com

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตสุมผล งบการเงินรวมของบรษัิทฯ จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชท่ีีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูต้องครบถ้วน เพยีงพอท่ีจะดํารงรกัษาไว้ทรพัยส์นิ และเพื่อ
ให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังเปดิเผยขอ้มลูท่ีสาํคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ได้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบการควบคมุภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ ท้ังนี้ รายงาน
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ังบทบาท หน้าท่ี และวาระการดํารงตําแหน่ง ได้ถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ในสว่นของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไมไ่ด้จัดต้ังหนว่ยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่จะ
มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ทําหน้าท่ีในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
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หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรา้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์พร้อมกับ

ต้องไมม่ีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยคณะกรรมการของบรษัิทมาจากการแต่งต้ังจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไมน่อ้ย
กว่า 7 คน โดยมกีรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังคณะ ซึง่กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย
1 คนเป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ี ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของ
งบการเงินได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ กําหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล
การบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดําเนินไปอยา่งถูกต้อง เป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น

(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชว่ยในการกํากับดูแลกิจการ คือ

• คณะกรรมการบริหาร มีไมน่้อยกว่า 3 คน ซึ่งชว่ยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัว โดยมีขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ มไีมน่อ้ยกว่า 3 คน ทําหนา้ท่ีตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบการควบคมุภายใน และชว่ยในการกํากับดแูลการดําเนนิกิจการของบรษัิทฯ มขีอบเขตอํานาจ
หนา้ท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยสมาชกิทกุคนมคีณุสมบติัเปน็ไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยห์รอืโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ขอ้บงัคับหรอืระเบยีบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีไมน่้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการก่ึงหนึ่งจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
เพื่อทําหน้าท่ีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย

• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการบรษัิท และกรรมการท่ีเปน็ผูบ้รหิาร อยา่งนอ้ย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท โดยใหส้อดคล้องและเปน็ไปตามแนวทางการบรหิารความเสีย่งของตลาดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็น
คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยใหเ้ปน็หนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิทเปน็ผูกํ้ากับดแูลงานใหส้อดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมตามข้อกําหนดของแต่ละหมวด โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
บริหารงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้อยา่งเครง่ครัด

อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบรษัิทฯ อาจสรรหาคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ขึน้มาปฏิบติังานตามท่ีได้รบัมอบหมาย
เพื่อแบง่เบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
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(3) บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบรษัิทฯ ตลอดจนกํากับดแูลใหฝ้า่ยจัดการบรหิารงานใหเ้ปน็ไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้นีโยบายการกํากับดแูลกิจการเปน็ลายลักษณอั์กษร โดยจะจัดใหม้กีารทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

แนวปฏิบติัเกีย่วกับการไม่ละเมิดลิขสทิธิ์

บริษัทฯ ดําเนินกิจการด้วยการไมล่่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน โดยได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

• ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
• พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามท่ีบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อป้องกันการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• การนาํผลงานหรอืขอ้มลูอันเปน็สทิธขิองบุคคลภายนอก ท่ีได้รบัมาหรอืท่ีจะนาํมาใชภ้ายในบรษัิทฯ จะต้อง

ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน
• พนกังานจะต้องไมน่าํ หรอืมสีว่นรว่ม หรอืรบัรูใ้นสิง่ท่ีขดัต่อกฎหมายอันเปน็การละเมดิลิขสทิธิข์องผูอ่ื้น

ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาใช้ในกิจการของ
บริษัทฯ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บรษัิทฯ จัดทําขอ้พงึปฏิบติัท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูป้ฏิบติังานใน
ฝา่ยต่างๆ ยดึถือเปน็แนวทางในการปฏิบติั โดยมปีระเด็นหลักในการรกัษาความลับของบรษัิทฯ การปฏิบติังาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรท้ัง
ภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มีการ
ปฏิบติังานด้วยความซื่อสตัยส์จุรติ การควบคมุภายในทําได้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สง่ผลใหเ้กิดความเชื่อมัน่กับ
ตลาดทุนและสร้างความนา่เชื่อถือให้กับนักลงทุน
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นโยบายเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์บรษัิทฯ

บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลักการท่ีว่าพนกังานทกุคนจะต้อง
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเท่านัน้ การกระทําและการตัดสนิใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธพิล
ของความต้องการของส่วนตัวของ ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ
โดยกําหนดนโยบายท่ีครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

รายการทีเ่กีย่วโยงกัน

บรษัิทฯ จะพจิารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันอยา่งรอบคอบทกุรายการ รวมท้ัง
กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมอืนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมคีณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูพ้จิารณาความจําเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ และเมื่อบรษัิทฯ
หรือบริษัทย่อยได้ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บรษัิทฯ จะดําเนนิการตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีาร ของประกาศ
ดังกล่าวรวมท้ังเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1
One Report) เพื่ อให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สถานการณ์อ่ืนๆ ทีทํ่าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ แบง่ออกเป็น

1. การลงทุนท่ัวไป บริษัทฯ จะไมใ่ห้บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท
คูแ่ขง่ หรอืผูค้้า/ผูข้ายท่ีบรษัิทติดต่อธุรกิจด้วยเขา้มามสีว่นรว่มในการตัดสนิใจในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าวเว้น แต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. การรบัของขวัญ บุคลากรทกุระดับไมค่วรรบัของขวัญ ต๋ัวโดยสาร บตัรชมกีฬา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผอ่น
ท่ีพักรับรอง หรือข้อเสนอท่ีให้เป็นการสว่นตัว ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสูก่ารสร้างข้อผูกมัดให้กับ
บริษัทฯ หรือทําให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากรหรือการรับตําแหนง่ใดๆ บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากผู้ จัดการฝ่ายตามสายงาน เพื่ อรับงานในสถาบันวิชาการงานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหนง่ใดๆ เชน่ กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ซึ่งจะชว่ยขยายวิสัยทัศน์ และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นําเอาบริษัทฯ หรือตําแหน่งของตนในบริษัทฯ ไปพัวพันกับ
กิจกรรมท่ีทําภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทําเช่นนั้นได้ด้วย
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การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง

บรษัิทฯ จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในเพื่อใหเ้กิดความเชื่อมัน่แก่นกัลงทนุว่าบรษัิท จะมกีารดําเนนิงาน
ท่ีมีประสิทธิผลและเพิ่มความนา่เชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมิน
ความเสี่ยงและทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกปี และแต่งต้ังให้นางวิมล แซ่ฟุ่ง ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทุกๆ 3 เดือน

คณะกรรมการบรษัิท ได้ใหค้วามสาํคัญกับกระบวนการบรหิารความเสีย่งท้ังความเสีย่งจากปจัจัยภายใน
และภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทบทวนนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอท่ีจะควบคุมความเสี่ยง

(4) การประชุมคณะกรรมการบรษัิท
คณะกรรมการบรษัิทมกํีาหนดประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เติมตาม

ความจําเปน็ โดยจะสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเรง่ด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถ
รอ้งขอสารสนเทศท่ีจําเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะรว่มกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดับสงู
เข้ารว่มประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

(5) ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยูใ่นระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสมตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนํา
เสนอขอ้มลูต่อกรรมการบรษัิทเพื่อพจิารณาก่อนขออนมุติัค่าตอบแทนกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เปน็ประจํา
ทุกปี

(6) การพัฒนาความรูก้รรมการบรษัิท
คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิและอํานวยความสะดวกใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท

เขา้รบัการฝกึอบรมหรอืสมัมนาในหลักสตูรท่ีเปน็ประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏิบติั
งานอยา่งต่อเนื่อง ซึง่การฝกึอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทําเปน็การภายในบรษัิท หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก

ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดใหม้กีารแนะนาํลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนนิธุรกิจใหแ้ก่
กรรมการใหม่
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หมวดที่ 6 การต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชัน

นโยบายต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชัน

บรษัิทฯ ดําเนนิกิจการโดยใชก้ลยุทธใ์นการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม โปรง่ใส ยดึมัน่คณุภาพท่ีดีของบรกิาร
เปน็สาํคัญ และปฏิบติังานตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดัมาโดยตลอด ภายใต้ค่านยิมในการดําเนนิธุรกิจ
ท่ีว่า “ถกูต้อง ปลอดภัย บรกิารฉบัไว ใสใ่จลกูค้า รกัษาคณุภาพ” บรษัิทฯ จึงตระหนกัถึงความสาํคัญและมคีวาม
มุง่มัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ด้วยเหตนุีค้ณะกรรมการบรษัิท จึงได้กําหนดนโยบายต่อต้าน
การทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อประกาศเจตนารมณข์องบรษัิท ในการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั และมุง่หมายใหท้กุคน
ในองค์กร รวมไปถึงผูท่ี้มสีว่นเก่ียวขอ้งกับบรษัิทได้มคีวามเขา้ใจเก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั ภายใต้
นโยบายเดียวกัน โดยบรษัิทได้รบัการรบัรองเปน็สมากชกิโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ (CAC) เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และได้การรบัรองต่ออายุใบรบัรองเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 โดยในปี 2566 บรษัิท อยูร่ะหว่างต่ออายุใบรบัรองครัง้ท่ี 2 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2566

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทยอ่ย
บรษัิทรว่มหรอืบรษัิทอ่ืนท่ีบรษัิทฯ มอํีานาจในการควบคมุ รวมไปถึงบุคคลท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกับการดําเนนิธุรกิจ
ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจําทุกปี ท้ังนี้ได้ทําประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานทุกท่านได้รับทราบ
และมีการเผยแพรน่โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.qualitechplc.com
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การกํากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทฯ มนีโยบายและวิธกีารตรวจสอบกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ซึง่ยงั
ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่นตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คูส่มรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลนุติิภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559

2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ ตามพระราชบญัญติัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อใหบ้รษัิทฯ
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
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3. บรษัิทฯ จะดําเนนิการสง่หนงัสอืเวียนแจ้งใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารท่ีได้รบัทราบขอ้มลูภายในท่ีเปน็
สาระสาํคัญ ซึง่มผีลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรพัยข์องบรษัิทฯ ในชว่ง
1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
สาระสาํคัญนัน้ต่อบุคคลอ่ืน ท้ังนีห้ากพบว่ามกีารใชข้อ้มลูภายใน มคีวามประพฤติท่ีสอ่ไปในทางท่ีจะทําใหบ้รษัิทฯ
หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่ อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับ
รองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนั้นๆ
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7. โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการและ
ขอ้มูลสาํคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร
พนักงาน และอ่ืนๆ

7.1 โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการ

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2565
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7.2 ขอ้มูลเก่ียวกับคณะกรรมการ
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2565

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประวัติการอบรมเกีย่วกับ

บทบาทหน้าทีแ่ละทักษะของ

การเป็นกรรมการ

1 นายกิตติ พัวถาวรสกลุ ประธานกรรมการบรษัิท /
ประธานกรรมการบรหิาร

ปรญิญาตรี
สาขาบรหิารธุรกิจ

- Director Accreditation
Program

- Director Certification Program

2 นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์ กรรมการ / รองประธานกรรมการ
บรหิาร /กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / เลขานุการบรษัิท

Master’s
degree of
Marketing
ปรญิญาโท

- Director Accreditation
Program

- Company Secretary Program

3 นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

Master’s
degree of
Administration
ปรญิญาโท

- Director Accreditation
Program

4 นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรว่ม

Bachelor’s
degree of
Economics
ปรญิญาตรี

- Director Accreditation
Program

5 นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน

Master’s
degree of
Accounting
ปรญิญาโท

- Director Accreditation Program
- Company Secretary Program
- Anti-Corruption: The Practical
Guide 34/2016

6 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Master’s
degree of
Economics
In Applied
Economics
ปรญิญาโท
Master’s
degree of
Language and
Internation
Trade

- Director Accreditation
Program

- Advanced Audit Committee
Program

7 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปรญิญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี
สาขาบรหิารธุรกิจ

- Director Certification
Program

8 รศ.นพ. ปรญัญา สากิยลักษณ์ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

Doctoral
Degrees of
Fellow,
American
College of
surgeons
ปรญิญาเอก

- Director Accreditation
Program
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กรรมการทีค่รบวาระระหว่างปี : ไม่มี

กรรมการผูม้อํีานาจลงนามแทนบรษัิท

ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “(1) นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์
นายนิกม์ ธนะภูมิกุล นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อรว่มกันและประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (2) นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ หรือ นายนิกม์ ธนะภูมิกุล หรือ นายกิตติ พัวถาวรสกุล
ลงลายมือชื่ อร่วมกับ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล หรือ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ รวมเป็นสองคน
และประทับตราสําคัญของบริษัท”

การแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบรษัิท

(1) การแต่งต้ัง
1.1 การแต่งต้ังกรรมการ
1.1.1 กรณีครบวาระการดํารงตําแหนง่ตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเปน็ผูคั้ดเลือกบุคคลเปน็กรรมการของบรษัิท และนาํเสนอ

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนมุติั โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกต้ังกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ 1) เลือกแต่งต้ังบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีพงึจะมี หรอืจะพงึเลือกต้ังในครัง้นัน้ ในกรณท่ีีบุคคลซึง่ได้รบัเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีพึงจะมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง

1.1.2 กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือจากการครบวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการเปน็ผูเ้ลือกบุคคลซึง่มคีณุสมบติัและไมม่ลัีกษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการ คราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพยีงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่
1.1.3 กรณีต้องการเพิ่มกรรมการ
- กรรมการ กรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นรวมกันตามท่ีกฎหมายกําหนดสามารถนําเสนอเพิ่ม

จํานวนกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนมุติั
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- คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการจากรายชื่ อท่ีได้รับการเสนอจาก
กรรมการหรือจากท่ีบริษัทฯ สรรหาฯ และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนําเสนอขอ
อนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขั้นตอนนี้อาจดําเนินการควบคู่ กันกับการนําเสนอขอเพิ่มจํานวนกรรมการ
เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในคราวเดียวกัน

1.2 การแต่งต้ังประธานกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คนเปน็ประธานกรรมการ ในกรณท่ีีคณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร

จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม
ข้อบังคับในกิจการ ซึ่งมอบหมายโดยประธานกรรมการ

(2) วาระการดํารงตําแหน่ง
2.1 กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
2.2 ตําแหนง่ประธานกรรมการ มีวาระดํารงตําแหนง่เท่ากับอายุการเป็นกรรมการ เมื่อครบกําหนด

วาระการเปน็กรรมการใหถื้อว่าตําแหนง่ประธานกรรมการสิน้สดุลงพรอ้มกัน และใหค้ณะกรรมการ
บริษัท เลือกต้ังประธานกรรมการคนใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้

2.3 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง จะมีกรรมการท่ีครบวาระและต้องพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ อยา่งน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะออกแบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับ 1 ใน 3

กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึง่จะได้รบัการแต่งต้ังเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการได้อีก หากท่ีประชุม
ได้เลือกเข้าดํารงตําแหนง่ใหมอี่กครั้ง กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก สว่นปีถัดไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในตําแหนง่นานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่

(3) การพ้นจากตําแหน่ง
3.1 นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื่อ

• เสียชีวิต
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
• ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีคําสั่งให้ออก
3.2 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการหรอืเลขานกุารบรษัิท

การลาออกมผีลนบัแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิทฯ หรอืจะระบุวันท่ีประสงค์จะลาออกไว้ล่วงหนา้
ในหนงัสอืลาออกด้วยหรอืไมก็่ได้ และกรรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนใหน้ายทะเบยีน
ทราบด้วยก็ได้



แบบ 56-1 One Report 2565 103

ขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท

(1) ขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษัิท
1.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง
1.2 เปน็ผูน้าํของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการกํากับ ติดตาม ดแูลการบรหิารงานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้
1.3 เปน็ประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ และเปน็ผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ในกรณท่ีีคะแนนเสียงเท่ากันท้ัง 2 ฝ่าย
1.4 เป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้
1.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี

ของฝ่ายบริหาร
1.6 เสริมสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษัท

(2) ขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท
2.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2.2 กรรมการเข้ารว่มประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด อยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- หากประธานฯ ติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ประธานฯ แจ้งไปยัง
เลขาฯ ก่อนวันประชุม เพื่อดําเนนิการแจ้งใหก้รรมการทกุท่านทราบภายในวันเดียวกัน หรอืภายในวันถัดไปนบั
จากวันท่ีได้รับข้อมูลจากประธานฯ
- กรรมการท่านใดติดภารกิจหรอืไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไมว่่าด้วยสาเหตใุดๆ ใหก้รรมการแจ้งไปยงั
ประธานฯ หรือเลขาฯ ก่อนวันประชุม
2.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลท่ีผา่นการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2.4 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจําปีท่ีผา่นการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2.5 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ

อยา่งหนึ่ง อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจ
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ การมอบอํานาจนั้น
ต้องไมม่ลัีกษณะเปน็การมอบอํานาจท่ีทําใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอํานาจสามารถ
พจิารณาและอนมุติัรายการท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอํานาจ หรอืบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือมีสว่นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด
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2.6 กําหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิทฯ ควบคมุ กํากับดแูล
การบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย
เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ดําเนินการอันได้แก่ เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสว่น
ท่ีสาํคัญใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรอืการซื้อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนมาเปน็ของบรษัิทฯ การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการ
กํากับดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ เชน่ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินท่ีสําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2.7 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม พร้อมกับกําหนด
โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว

2.8 มีอํานาจกําหนดชื่ อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ

2.9 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง
2.10 กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขันกับกิจการของ

บรษัิทฯ หรอืเปน็หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเปน็หุน้สว่นไมจํ่ากัดความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจํากัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมว่่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง

2.11 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ท่ีทํากับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

2.12 กรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกําหนดให้
มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน
ของบริษัทฯ ได้ตระหนักดี และให้ความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดจากการคอร์รัปชัน

2.13 กําหนดวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
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• คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

นางสาววิมล แซฟุ่ง่ ตําแหนง่ผูจั้ดการฝา่ยตรวจสอบภายใน ทําหนา้ท่ีเปน็เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในกรณีท่ี

กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังแทนคงอยู่ใน

ตําแหนง่เท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีลาออก

ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ท้ังรายไตรมาสและ

ประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ

ท่ีเห็นว่าจําเป็น และเป็นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูล

ประจําป/ีรายงานประจําปขีองบรษัิทฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง

1 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 รศ.นพ. ปรญัญา สากิยลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ

3 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์
กรรมการตรวจสอบ
( เปน็ผูม้ปีระสบการณเ์พยีงพอท่ีจะสามารถทําหนา้ท่ี
สอบทานความนา่เชื่อถือของงบการเงินได้ )
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7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

8. รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมบรษัิทการทราบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้

9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการแสวงหา

ความเหน็ท่ีเปน็อิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชพีอ่ืนใด เมื่อเหน็ว่าจําเปน็ด้วยค่าใชจ่้ายของบรษัิท เพื่อใหก้าร

ปฏิบัติงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี

10. มหีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบในการกาํกบัดแูลนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติภาระหน้าท่ีตามกฏหมาย และจริยธรรมท่ีกําหนดไว้

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ท่าน ดังนี้

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนง่คราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง่ตามวาระของการเป็นกรรมการ
2. กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนอาจได้รบัการแตง่ตั้งกลับเขา้มาดํารงตําแหนง่ได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรณีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่ง หากคณะกรรมการ

บริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ซึ่งจะต้องมีการแต่งต้ังภายใน 3 เดือน นับจากวันครบวาระ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิม

4. กรณีตําแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท
สามารถแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทดแทน

ตําแหนง่ที่ว่างได้และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหนง่ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่องกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทนท่ีเท่านั้น

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง

1 รศ.นพ. ปรญัญา สากิยลักษณ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหนง่เมื่อ
(ก) ครบกําหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่
(จ) พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท
(ฉ) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหนง่ให้ยื่นใบลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า การลาออกให้มีผลต้ังแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ หรือ
ระบุวันท่ีประสงค์จะลาออกไว้ล่วงหน้าในหนังสือลาออกและต้องได้รับการอนุมัติเป็นท่ีเรียบร้อย

ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา
1.1 กําหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย
1.2 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย
1.3 สรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการบรษัิทและกรรมการชุดยอ่ยเพื่อนาํเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแต่งต้ัง
1.4 คัดเลือกบุคคลเปน็กรรมการบรษัิทในกรณคีรบวาระและเพิม่กรรมการ เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติหรือนําเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2. การกําหนดค่าตอบแทน
2.1 กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย
2.2 กาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปขีองกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ยเพื่อนาํเสนอตอ่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2.3 จัดสรรบําเหน็จประจําปีของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบ
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• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน ดังนี้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง

1 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2 นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3 นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4 นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และสามารถได้รับแต่งต้ังกลับเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก
หลังจากพ้นวาระแล้ว

4. กรณีตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตําแหนง่ที่ว่างและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ดํารงตําแหนง่ได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

5. กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ีใบลาออกถึงบริษัทฯ หรือจะระบุวันท่ีประสงค์จะลาออกไว้
ล่วงหน้าในหนังสือลาออกหรือไมก็่ได้

6. กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตําแหนง่เมื่อ
(ก) ครบกําหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) เสียชีวิต
(ง) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหนง่
(จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ท่ีสําคัญ เชน่ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงท่ีมีผล
กระทบต่อชื่อเสยีงของกิจการ เปน็ต้น เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเหน็ชอบ โดยใหส้อดคล้อง
และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยูใ่นระดับ
ท่ียอมรับได้ โดยให้หนว่ยงานต่างๆ มีสว่นรว่มในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กําหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้
5. กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้

รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการท่ีกําหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอท่ี

จะควบคุมความเสี่ยง
8. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือแต่งตั้งและกําหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับมีหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมและให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

9. รายงานผลเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีกําหนดต่อ
คณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาการลงทุนซื้อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ
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วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
3. นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตําแหนง่เมื่อ

(ก) ลาออก
(ข) ถึงแก่กรรม
(ค) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่
(ง) พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท
(ฉ) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

4. กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษัิทเปน็การล่วงหนา้
ไมน่้อยกว่า 90 วัน

5. กรณีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด
คําสั่ง และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตาม
กรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของผู้บริหาร
ระดับสูงบรรลุตามเป้าหมาย

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง

1 นายกิตติ พัวถาวรสกลุ ประธานกรรมการบรหิาร

2 นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์ รองประธานกรรมการบรหิาร

3 นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ กรรมการบรหิาร

4 นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ กรรมการบรหิาร

5 นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ กรรมการบรหิาร

• คณะกรรมการบรหิาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 5 ท่าน ดังนี้
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3. พจิารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตีามท่ีฝา่ยจัดการเสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างท่ี ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือให้สัตยาบันในท่ีประชุมคราวต่อไป

4. พิจารณาอนุมั ติการดําเนินงานท่ี เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินงานท่ี เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป เช่น การซื้อวัตถุดิบ การซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน การขายสินค้า การให้ทําสัญญารับจ้างทําของ
และการอ่ืนใดท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ตามอํานาจอนุมัติท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ไว้

5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับ
สนับสนุนการทําธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท การกําหนด
เง่ือนไขในการเบิกถอนเงิน การทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากทุกประเภท การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงิน
สินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่ออ่ืน การขอให้ธนาคารออกหนังสือ
คํ้าประกันเพื่อประโยชนต่์อการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ การนาํทรพัยส์นิของบรษัิทฯ จํานอง จํานาํ เพื่อ
เป็นประกันหนี้สินทุกประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต การซื้อและขายหน่วยลงทุน กองทุน
เปิดตราสารหนี้ภาครัฐหรือกองทุนรวมตลาดเงิน และการอ่ืนใดท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ

6. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการ
ไว้แล้ว

7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล
และด้านการปฏิบัติการอ่ืนๆ

8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งต้ัง การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การ
โยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการปรับเงินเดือนประจําปี ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง

9. กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมท้ังองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และ
พิจารณาปรับเงินเดือนและกําหนดจํานวนโบนัสประจําปีให้แก่พนักงานโดยรวมทั้งองค์กรของบริษัท
และบริษัทยอ่ย

10. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยา่งหนึ่ง
อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามท่ีเหน็สมควร และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลิก เพกิถอน
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ได้ ท้ังนี้การมอบอํานาจตาม
ขอบเขตอํานาจหนา้ท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไมม่ลัีกษณะเปน็การมอบอํานาจหรอืมอบอํานาจชว่งท่ีทําใหค้ณะ
กรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุติัรายการท่ีตน หรอืบุคคล
ท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นได้เสยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบรษัิทฯ หรอื บรษัิทยอ่ย
ยกเว้นเปน็ การอนมุติัรายการท่ีเปน็ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

11. พิจารณาอนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท
12. พิจารณาอนุมัติการให้บริษัทยอ่ยกู้ยืมเงินในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
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13. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
14. มหีนา้ท่ีและรบัผดิชอบในการกําหนดใหม้รีะบบการสง่เสรมิ และการสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกําหนด
ของกฎหมาย

15. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยไมไ่ด้ ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

16. มีอํานาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินการของบริษัทฯ หรือเพื่ อให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

17. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี

18. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทยอ่ย

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรหิาร

1. กํากับดแูล และใหคํ้าปรกึษาแก่ประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารและประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารรว่มในการบรหิาร
งานของบรษัิทฯ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบริษัทฯ

2. เปน็ผูร้บัมอบอํานาจของบรษัิทฯ ในการบรหิารกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ ขอ้บงัคับ
นโยบาย ระเบยีบขอ้กําหนด คําสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรอืมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ

3. ควบคมุดแูลการดําเนนิกิจการและบรหิารงานประจําวันของบรษัิทฯ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษัิทฯ
และอนมุติัเรื่องเก่ียวกับการดําเนนิงานตามปกติของบรษัิทฯ และ/หรอืมอบอํานาจใหผู้บ้รหิาร หรอืบุคคล
อ่ืนใดดําเนนิการเก่ียวกับการดําเนนิงานตามปกติประจําวันของบรษัิทฯ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเฉพาะเรื่อง
ภายใต้การควบคมุของประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารและประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารรว่ม และภายในระยะเวลา
ท่ีประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารและประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารรว่มเห็นสมควร และประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิาร
และประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารรว่มอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้

4. ดําเนนิการหรอืปฏิบติังานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อ
รายการ ไมเ่กิน 30 ล้านบาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) และการจัดซื้อเครื่องมอือุปกรณห์รอืสนิทรพัยถ์าวรท่ีใช้
ในการดําเนินงานในวงเงินต่อรายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทํา
สัญญา รับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้าน
บาทถ้วน)
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7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอํานาจชว่ง และ/หรอืการมอบดังกล่าวใหอ้ยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจ และ/หรอื
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้

8. ให้มีอํานาจในการอนุมัติให้บริษัทยอ่ยกู้ยืมเงินในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)
9. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งต้ัง ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก

หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงาน
ท้ังหมดของบริษัทฯ

10. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทําการให้บริษัทฯ

11. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย
ต่างๆ ไมว่่าภายใน และภายนอกบริษัทฯ

12. มีอํานาจในการเข้าทําสัญญาเก่ียวกับการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผล
ประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ

13. มอํีานาจออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเปน็ไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองค์กร

14. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่งในนามนิติบุคคลหนว่ยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํ้าหรือหม้อต้มท่ีใช้ของ
เหลวเป็นสื่อนําความร้อนท่ีทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

15. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติ
รายงานผลการทดสอบ จัดส่งรายงานผลการทดสอบ นัดหมายเจ้าหน้าท่ีราชการของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน

16. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่งในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต อนุมัติ
และลงนามเอกสาร นัดหมายเจ้าหน้าท่ีราชการของสภาวิศวกร

17. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงในนามบริษัทฯ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

18. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่งในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลแบบแสดงรายการของกรม
สรรพากร และเอกสารราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ

19. มอีาํนาจในการอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยในสว่นทีเ่กนิกวา่อาํนาจอนมุตัขิองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและประธาน
เจ้าหนา้ท่ีบรหิารรว่ม โดยอํานาจอนมุติันัน้ ต้องไมเ่กินกว่าอํานาจอนุมัติของกรรมการบริหาร

20. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่ง ในการลงนามในใบเสนอราคา คํารับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯ รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการยื่นซองฯ และดําเนินการอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวกับการนี้โดยแล้วเสร็จ รวมท้ังมีอํานาจในการเจรจาต่อรองราคาดังกล่าวโดยให้ผู้รับมอบอํานาจ
มอํีานาจกระทําการแทน รวมท้ังยื่นและลงลายมอืชื่อแทนในคําขอ คํารอ้ง ชีแ้จง การใหคํ้าแก้ไข แก้ต่าง
ตกเติม ในเอกสาร ลงนามในสญัญาหรอืกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการมอบหมาย

21. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ / คณะกรรมการบรหิาร เปน็คราวๆ ไป
22. มีอํานาจในการกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
23. มีอํานาจในการลงนามรับรองสําเนาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจนแล้วเสร็จ
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ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

1. ควบคมุดแูลการดําเนนิกิจการและบรหิารงานประจําวันของบรษัิทฯ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษัิทฯ
และอนมุติัเรื่องเก่ียวกับการดําเนนิงานตามปกติของบรษัิทฯ และ/หรอืมอบอํานาจใหผู้บ้รหิาร หรอืบุคคล
อ่ืนใด ดําเนนิการเก่ียวกับการดําเนนิงานตามปกติประจําวันของบรษัิทฯ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเฉพาะเรื่อง
ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้

2. เปน็ผูร้บัมอบอํานาจของบรษัิทฯ ในการบรหิารกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ ขอ้บงัคับ
นโยบาย ระเบยีบขอ้กําหนด คําสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรอืมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ

3. ดําเนนิการหรอืปฏิบติังานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อ
รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

5. อนุมัติการจัดซื้อ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการดําเนินงานในวงเงินต่อรายการไมเ่กิน
5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

6. อนุมั ติจัดจ้างเพื่ อกิจกรรมสนับสนุนท่ี ไม่ก่อให้เกิดรายได้ วงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 แสนบาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

7. อนมุติัการขาย การใหบ้รกิารตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ เชน่ การอนมุติัขายสนิค้า การอนมุติัใหทํ้าสญัญา
รับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

8. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งต้ัง ตลอดจนโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงาน
ท้ังหมดของบริษัทฯ

9. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอํานาจชว่ง และ/หรอืการมอบดังกล่าวใหอ้ยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจ และ/หรอื
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้กําหนดไว้

10. ติดตาม และประเมนิผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อปอ้งกันความเสีย่งจากปจัจัยต่างๆ
ไมว่่าภายในและภายนอกบริษัทฯ

11. มีอํานาจในการเข้าทําสัญญาเก่ียวกับการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผล
ประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ

12. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัทฯ

13. มอํีานาจ ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเปน็ไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองค์กร

14. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่งในนามนิติบุคคลหนว่ยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนํ้าหรือหม้อต้มท่ีใช้ของ
เหลวเป็นสื่อนําความร้อนท่ีทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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15. มอํีานาจ หรอืมอบอํานาจชว่งในนามบรษัิทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนญุาต ขอต่ออายุใบอนญุาต และเปล่ียน
แปลง/ยกเลิก อนุมัติรายงานผลการทดสอบ จัดสง่รายงานผลการทดสอบนัดหมายเจ้าหน้าท่ีราชการ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมธุรกิจพลังงาน

16. มอํีานาจ หรอืมอบอํานาจชว่งในนามบรษัิทฯ เพื่อติดต่อขอใบอนญุาต ขอต่ออายุใบอนญุาต และเปล่ียน
แปลง/ยกเลิก อนุมัติและลงนามเอกสาร นัดหมายเจ้าหน้าท่ีราชการของสภาวิศวกร

17. มอํีานาจ หรอืมอบอํานาจชว่งในนามบรษัิทฯ เพื่อดําเนนิคดีตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดําเนนิธุรกิจ
ของบริษัทฯ

18. มีอํานาจในการกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
19. มีอํานาจในการลงนามรับรองสําเนาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จ
20. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจชว่งในนามบริษัทฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลแบบแสดงรายการของกรม

สรรพากร และเอกสารราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ
21. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วง ในการลงนามในใบเสนอราคา คํารับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทํา

ธุรกรรมกับบริษัทฯ รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการยื่นซองฯ และดําเนินการอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวกับการนี้โดยแล้วเสร็จ รวมท้ังมีอํานาจในการเจรจาต่อรองราคาดังกล่าวโดยให้ผู้รับมอบอํานาจ
มี อํานาจกระทําการแทน รวมท้ั งยื่ นและลงลายมือชื่ อแทนในคําขอ คําร้อง ชี้ แจงการให้ คํา
แก้ไข แก้ต่าง ตกเติมในเอกสารลงนามในสัญญาหรือกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการมอบอํานาจ

22. มอํีานาจ หรอืมอบอํานาจชว่ง ลงนามในเอกสาร คํารบัรองการมคีณุสมบติัในการเขา้ทําธุรกรรมกับ ปตท.
23. มีอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วง ติดต่อกับกรมการจัดหางาน เพื่อแจ้งตําแหน่งว่างงานและคัดรายชื่อ

ผู้สมัครงาน
24. ปฏิบั ติหน้าท่ี อ่ื นๆ ตามท่ี ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ /คณะกรรมการบริหาร

เป็นคราวๆ ไป
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การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับกรรมการผูจั้ดการขึน้ไป

บริ ษัทฯ ได้ จัดต้ั งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่ อพิจารณาเสนอนโยบาย

ในด้านการสรรหา รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท

กรรมการเฉพาะเรื่ องต่างๆ และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ท้ังนี้ ในการสรรหาบุคคลท่ีจะได้

รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะ

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการโดย

ใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ

2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ

ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ 1 แต่

จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่ อการเลือกต้ังกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2565 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษัิทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารท่ีไมไ่ด้เปน็พนกังาน

ประจําของบริษัทฯ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม

การประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

16,500 บาทต่อครั้ง

11,000 บาทต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

13,200 บาทต่อครั้ง

11,000 บาทต่อครั้ง
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ตําแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

13,200 บาทต่อครั้ง

11,000 บาทต่อครั้ง

ค่าบําเหน็จกรรมการ ไมเ่กิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารท่ีไมไ่ด้เป็นพนักงาน ไมเ่กิน 4 ล้านบาทต่อครั้ง

อายุงาน อัตราเงินสะสม (รอ้ยละ)

ต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไมถึ่ง 5 ปี 3.00

ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไมถึ่ง 10 ปี 6.00

ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 9.00

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และตําแหนง่ท่ีสูงกว่ารวม 13 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ

เงินเดือนและโบนัสจากบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เป็นเงินท้ังสิ้น 24,258,116.44 บาท

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไมใ่ชตั่วเงิน

บริษัทฯ ได้จัดต้ังให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนดังนี้

บุคลากร

จํานวนบุคลากร ณ วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

และบริษัทยอ่ยมีพนักงานท้ังสิ้นจํานวน 450 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2565 ปี 2564

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร (คน) จํานวนบุคลากร (คน)

1. ฝ่ายบริหาร 13 7

2. ฝ่ายปฏิบัติการ 385 336

3. ฝ่ายสนับสนุน 52 99

รวม 450 442

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไมใ่ชตั่วเงิน: ไมม่ี
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ค่าตอบแทนพนักงาน

พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจะได้รบัผลตอบแทนในรูปแบบท่ีเปน็ตัวเงิน และค่าตอบแทนท่ีไมใ่ชตั่วเงิน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี ค่าล่วงเวลา ผลตอบแทน เบี้ยขยันและสวัสดิการอ่ืนๆ
ในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน สําหรับค่าตอบแทนท่ีไมใ่ชตั่วเงินท่ีสําคัญ ได้แก่ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อพนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจําปี เงินชว่ยเหลือต่างๆ
ชุดเครื่องแบบพนักงาน รถรับ-สง่พนักงาน เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ท้ังการฝึกอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
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8. รายงานผลการดําเนินงานสาํคัญ
ด้านการกํากับดแูลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา
การเข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการปี 2565

หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงรายชื่อคณะกรรมการแต่ละคณะระหว่างปีจึงทําให้จํานวนครั้งท่ีเข้าประชุมไมเ่ท่ากัน

รายนามคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่

1 / 2565 2 / 2565 3 / 2565 4 / 2565 5 / 2565 6 / 2565 7 / 2565 8 / 2565 9 / 2565 10 / 2565

นายกิตติ พัวถาวรสกลุ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √

นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √ √ √ √

นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √

นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √ √ √

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √ √ √

นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √ √ √ √

รศ.นพ.ปรญัญา สากิยลักษณ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √

นายสมยศ เจยีมจิรงักร √ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายสรรพัชญ์ รตัคาม √ √ √ √ √ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายสมชาย จองศริเิลิศ √ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายทินกร สดีาสมบูรณ์ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายสมชาญ ลัพธิกลุธรรม √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายธวัชชัย ลิปิธร √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายศุภโชค สริจัินทรดิลก √ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายโดมเดช ศรพีิณเพราะ √ ถอดถอนกรรมการ

นายคมจักร รตัคาม √ √ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายวัชรา ตันตรยิานนท์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ X ลาออกจากตําแหนง่
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รายนามคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่

1 / 2565 2 / 2565 3 / 2565 4 / 2565 5 / 2565

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √

นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √ √

รศ.นพ.ปรญัญา สากิยลักษณ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ √ √ √

นายสมยศ เจยีมจิรงักร √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายสมชาย จองศริเิลิศ √ √ ลาออกจากตําแหนง่

นายทินกร สดีาสมบูรณ์ √ ลาออกจากตําแหนง่

รายนามคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่

1 / 2565 2 / 2565

รศ.นพ. ปรญัญา สากิยลักษณ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่

นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่

นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ ยังไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่

นายสมยศ เจยีมจิรงักร √ √

นายสมชาย จองศริเิลิศ √ √

นายธวัชชัย ลิปิธร √ √
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สรุปเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และ ปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ปี 2564 ปี 2565

ค่าตอบแทน จํานวน (ราย) จํานวนเงิน จํานวน (ราย) จํานวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุม 9 1,012,000.00 19 994,400.00

ค่าบําเหน็จ 9 1,000,200.00 19 500,000.00

รวม 2,012,200.00 1,494,400.00

ลำดับ รายนามคณะกรรมการบรษัิท ค่าเบีย้ประชุม ค่าบำเหน็จ รวม

1 นายกิตติ พัวถาวสกุล 0.00 34,403.67 34,403.67

2 นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ 55,000.00 80,275.23 135,275.23

3 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 121,000.00 126,146.79 247,146.79

4 นายนิกม์ ธนะภูมิกุล 44,000.00 68,807.34 112,807.34

5 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ 105,600.00 110,091.74 215,691.74

6 รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ 77,000.00 80,275.23 157,275.23

7 นายสมเกียรติ อรา่มเรืองกุล 0.00 0.00 0.00

8 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ 0.00 0.00 0.00

9 นายสมยศ เจียมจิรังกร 114,400.00 0.00 114,400.00

10 นายสรรพัชญ์ รัตคาม 110,000.00 0.00 110,000.00

11 นายสมชาย จองศิริเลิศ 92,400.00 0.00 92,400.00

12 นายทินกร สีดาสมบูรณ์ 44,000.00 0.00 44,000.00

13 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 22,000.00 0.00 22,000.00

14 นายธวัชชัย ลิปิธร 55,000.00 0.00 55,000.00

15 นายศุภโชค สิริจันทรดิลก 44,000.00 0.00 44,000.00

16 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 11,000.00 0.00 11,000.00

17 นายคมจักร รัตคาม 55,000.00 0.00 55,000.00

18 นายวัชรา ตันตริยานนท์ 44,000.00 0.00 44,000.00

19 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง 0.00 0.00 0.00

รวม 994,400.00 500,000.00 1,494,400.00
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็น

กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึง่มคีณุสมบติัและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนดของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (ตลท.)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีกรรมการตรวจสอบครบวาระและไมป่ระสงค์รับคัดเลือก
กลับเข้าเป็นกรรมการ 1 ท่าน ลาออกระหว่างปี 2 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้น 5 ครั้ง
มีฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าสว่นงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และ
ประชุมรว่มกับผู้สอบบัญชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารระดับสูง 1 ครั้ง

กรรมการตรวจสอบทกุท่านรว่มประชุมในระหว่างดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบทกุครัง้ โดยรายชื่อและ
จํานวนครั้งท่ีกรรมการตรวจสอบรว่มประชุมในปี 2565 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง จํานวนครัง้ทีร่ว่มประชุม / จํานวนครัง้ที่
ต้องรว่มประชุมในระหว่างดํารงตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ / 3/3
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ กรรมการอิสระ / 3/3
กรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง จํานวนครัง้ทีร่ว่มประชุม / จํานวนครัง้ที่
ต้องรว่มประชุมในระหว่างดํารงตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ / 4/4
กรรมการตรวจสอบ /

นายสมชาย จองศิริ เลิศ ลาออกระหว่างปี 2/2

นายสมยศ เจียมจิรังกร ลาออกระหว่างปี 2/2

นายทินกร สีดาสมบูรณ์ ครบวาระและไมป่ระสงค์ 1/1
รับคัดเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการ

การปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 มดัีงนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปี รวมท้ังการเปิดเผย

ข้อมูลอยา่งเพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้
มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การกํากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารกํากับดแูลการปฏิบติังานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาและ

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบประจําปีสอดคล้องและครอบคลุม
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

3. ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติงานถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ สําหรับประเด็นท่ีตรวจพบได้ให้คําแนะนําและแนวทาง
แก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล

4. การกํากับดูแลกิจการทีด่แีละการปฏิบติัตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ

นาํหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดีมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมเปดิเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส และมจีรยิธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายและสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งยั่งยืน รวมถึงมีการปฏิบัติตาม
กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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5. การต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการมนีโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ตามขอ้กาํหนดของโครงการ

แนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายฯ และยึดปฏิบัติตามอยา่งต่อเนื่อง

6. รายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมท้ังรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตาม
กฎเกณฑ์เปน็ไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ พรอ้มท้ังเปดิเผยขอ้มลู เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส โดยจากการสอบทาน
ไมพ่บรายการผิดปกติอยา่งมีนัยสําคัญ

7. การพิจารณาแต่งต้ังผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชี ประจําปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา โดยพิจารณาถึง

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความนา่เชื่อถือ ความเปน็อิสระและคณุภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปี
ท่ีผ่านมา รวมถึงรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจําปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อบริษัทดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่ออนุมัติ และรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังนี้

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 และหรือ
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128 และหรือ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 และหรือ

8. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏิบติังานตนเองและแบบคณะ เพื่ อช่วยให้กรรมการ

ตรวจสอบได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปท่ีีผา่นมา ซึง่สามารถนาํมาแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
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อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา การเสนอ
ความคิดเห็นและคําแนะนําในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดีต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดนี้ เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทําหน้าท่ีช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นไปด้วย
ความโปรง่ใสและมีความเป็นธรรมกับผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ
กรรมการบริหาร 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2565 เขียนขึ้นตามข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้จากเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนชุดก่อน โดยในรอบ
ปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง และสรุปการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน
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1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ี
ต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ

2. จัดสรรบําเหน็จกรรมการประจําปี 2564 ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรอย่างเคร่งครัด และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(รศ. นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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9. การควบคมุภายในและ
รายการระหว่างกัน

9.1 การควบคมุภายใน

(1) ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านการควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม ซึ่ งมีความเหมาะสมเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน โดยจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให้เป็น
ไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
อยา่งเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ

(2) นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการจัดต้ังหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีในปัจจุบัน
ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับการ

สอบทานงบการเงินและรายงานทาง การเงิน รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีการกําหนดมาตรการแก้ไข
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ในระดับท่ีน่าพอใจ สามารถให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องมีความเหมาะสมและเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการดูแล
ป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกําหนด มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบรษัิทกับบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้นในปี 2565 มดัีงนี้

(1) รายการระหว่างกันของ บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้

ความสมัพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

ความจําเป็น
และความสมเหตสุมผล

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

Qualitech Myanmar

Company Limited

เป็นบริษัทยอ่ย

โดยบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 80.00 และ

มีกรรมการและ

ผู้บริหารรว่มกัน

รายการรบั

ค่าจ้างงาน, ค่าจ้างบริหาร

จัดการ, ค่าเชา่เครื่องมือ

ปี 2565 : 0.60 ล้านบาท

ปี 2564 : 1.47 ล้านบาท

ค่าจ้างงานเป็นรายการ

จ้างงานโดยมูลค่าการ

จ้างงานเป็นราคาท่ีเทียบ

เท่าการจ้างของบริษัทอ่ืนๆ

ค่าจ้างบริหารจัดการเป็น

ค่าจ้างดําเนินงานปกติ

และเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริ ษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ

ดังกล่าวเปน็รายการระหว่าง

บรษัิทฯ กับบริษัทย่อยท่ีถือ

หุน้โดยบรษัิทฯ รอ้ยละ 80.00

และรายการดังกล่าวเป็นไป

ตามแนวทางการค้ าปกติ

และเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด

จํากัด

เป็นบริษัทยอ่ยโดย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

99.99 และ มี

กรรมการและผูบ้รหิาร

ถือหุ้นรว่มกัน

รายการรบั

ค่าเชา่, ค่าจ้างบริหาร

จัดการ, ค่าจ้างงาน,

ค่าวัสดุ

ปี 2565 : 0.77 ล้านบาท

ปี 2564 : 1.31 ล้านบาท

ค่าเชา่อาคารและ

เฟอรน์เิจอรเ์ปน็ค่าเชา่ท่ีมี

ราคาเทียบเท่ากับราคา

ตลาด ระยะเวลาในการเชา่

ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2565

ถึง 31 ธ.ค.2565

ค่าเชา่สถานท่ีเปล่ียนถ่าย

สารรังสี เป็นค่าเช่าท่ีมี

ราคาเทียบเท่ากับ

ราคาตลาด

ระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี

1 ม.ค. 2565

ถึง 31 ธ.ค. 2565

ค่าจ้างบริหารจัดการเป็น

ค่าจ้างดําเนินงานปกติ

และเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทาง

การค้าปกติและเปน็ประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของ

บริษัทฯ
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

ความจําเป็น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด
จํากัด

รายการจ่าย

ค่าสารรังสี, Consumable,
ค่าสอบเทียบ, ค่าซื้อ
ทรัพย์สิน

ปี 2565 : 11.34 ล้านบาท

ปี 2564 : 10.43 ล้านบาท

การซื้อสารรังสี (Source
IRIDIUM 192) เป็น
รายการท่ีต้องซื้อจาก
ตัวแทนจําหนา่ยท่ีมี
ใบอนุญาตเท่านั้น

การซื้อ Consumable เป็น
ราคาท่ีเทียบเท่ากับ
ราคาตลาด

การซื้อทรัพย์สิน เป็นราคา
ท่ีเทียบเท่ากับราคาตลาด

ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมูลค่าการจ้างงาน
เป็นราคาท่ีเทียบเท่าการ
จ้างของบริษัทอ่ืนๆ

บริษัท ควอลลีเทค โซลูช่ัน
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

เป็นบริษัทยอ่ย
โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 70.00
และมีกรรมการ
และผู้บริหารถือ
หุ้นรว่มกัน

รายการรบั

ค่าเชา่อาคาร

ปี 2565 : 0.04 ล้านบาท
ปี 2564 : 0.03 ล้านบาท

ค่าบริหารจัดการ

ปี 2565 : 0.23 ล้านบาท
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท

บริษัท ควอลลีเทค โซลูช่ัน
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้ทํา
สัญญาเชา่อาคาร
สํานักงาน กับ บริษัท
ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติ
งานต้ังอยูท่ี่สํานกังานสาขา
ศรีราชา พื้นท่ีใช้สอย
ขนาด 20 ตารางเมตร
อัตราค่าเชา่เดือนละ
3,000 บาท ระยะเวลา
ในการเชา่ เริ่มต้ังแต่วันท่ี
9 เม.ย.2564 ถึง วันท่ี 8
เม.ย. 2566 โดยราคาค่าเชา่
เป็นราคาเทียบเท่ากับ
ราคาตลาด

ค่าจ้างบริหารจัดการเป็น
ค่าจ้างดําเนินงานปกติ
และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับ
บริษัทยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย
บริษัทฯ ร้อยละ 70.00
และรายการดังกล่าว
เป็นไปตามแนวทางการค้า
ปกติและเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
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1. มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน

ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีการนําเสนอเรื่องให้กับ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการพิจารณา และอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศคําสั่ง
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สว่นได้เสียในการทํารายการระหว่างกัน จะไมม่ีสิทธิ์เข้ามามีสว่นรว่มในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สําหรับรายการระหว่างกันท่ีเป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้ อสินค้า การจําหน่ายสินค้า เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคา
ตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการ
จะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเง่ือนไขและความจําเป็นท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เชน่ ระยะเวลา
การจัดสง่ คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสําคัญ

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของ
รายการ

ความจําเป็น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ครีเอทีฟ โซลูช่ัน
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ถือหุ้นและมี
กรรมการและ
ผู้บริหารรว่มกัน
ในบริษัทยอ่ย

รายการจ่าย
ค่าจ้างงาน
ปี 2565 : 0.43 ล้านบาท
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท

ค่าจ้างบริหารจัดการ
ปี 2565 : 0.20 ล้านบาท
ปี 2564 : 0.00 ล้านบาท

ค่าจ้างงานเป็นรายการจ้าง
งานโดยมูลค่าการจ้างงาน
เป็นราคาท่ีเทียบเท่าการ
จ้างของบริษัทอ่ืนๆ

ค่าจ้างบริหารจัดการเป็น
ค่าจ้างดําเนินงานปกติและ
เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าค่า
บริหารจัดการเป็นไปตาม
แนวทางการค้าปกติและ
เปน็ประโยชนต่์อการ
ดําเนนิงานของบริษัทฯ
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2. แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทํารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยท่ัวไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมท้ังความจําเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ อาจให้
ผู้ เชี่ ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่ อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเปิด
เผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานความรบัผดิชอบต่อ
รายงานทางการเงิน
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทําตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย โดยได้พิจารณานโยบายการ
บัญชีท่ีเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนท่ัวไป

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ั งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้เข้ามาทําหน้าท่ีสอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1
One Report) ปี 2565 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท ควอลลีเทค
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่ งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบนี้แสดงรายการข้อมูล
ประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 นี้แล้ว
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบรษัิท

ผู้ที่ ได้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผูท้ี่ได้รบัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทํา

บญัชี
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รายละเอียดของ
คณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้
(%)

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

1. นายกิตติ พัวถาวรสกลุ
ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร
วันท่ีดํารงตําแหนง่01/10/2565

56 3,446,200 3.50 % -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) รุน่ 197 จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุน่ท่ี 22 จากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
- ผา่นการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ รุน่ท่ี 12 จากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ผา่นการอบรมหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุน่ท่ี 6 จากสถาบันพระปกเกล้า
- ผา่นการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 ประจําปีการศึกษา 2563 – 2564 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2566 – ปัจจุบัน
2565 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2559 – 2562
2559 – 2562

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บจก.ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค
บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.ซีเอ็มโอ
LG Container Line Pte. Ltd.
บริษัท NCL International Logistics USA Inc.
บจก.ซิม (ไทยแลนด์)
บจก.แอล เอ็น จี ฟู๊ดโปรดักส์
บจก.เกรซ วอเทอร์ เมด
บจก.เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ (สิงคโปร์)
บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์
บจก.แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์
บจก.เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%) ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

2. นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์
กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน / เลขานุการบริษัท
วันท่ีดํารงตําแหนง่30/03/2565

50 - - -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (Bachelor of Science in Business Administration) มหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิค สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ด้านการตลาด (Master of Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการอบรม Company Secretary Program จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2554 - 2564

กรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร / เลขานุการ
บริษัท / รองประธานกรรมการ
บริหาร
Chief Business Development
Officer (CBDO)

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.เซ็นจูร่ี 21 ประเทศไทย

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

3. นายสมเกยีรติ อรา่มเรอืงกลุ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเส่ียง /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
วันท่ีดํารงตําแหนง่01/10/2565

56 - - -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT)
- ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2554 - 2565
2555 - 2563

2550 - 2555

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
Executive Director
CEO / เลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
Maintenance / Turnaround
Manager

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

Absolute Energy Tech Co., Ltd.
National Power Supply PLC.

HMC Polymers (Thailand) Co.,Ltd.

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

4. นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเส่ียง /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรว่ม
วันท่ีดํารงตําแหนง่17/05/2565

36 - - -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Science in Economics) The London School of Economics
and Political Science (LSE) London, United Kingdom

- ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2551 - 2564

2564

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรว่ม
การเงินธุรกิจ / วาณิชธนกิจ /
นักลงทุนสัมพันธ ์/ ซื้อ-ขาย
สินทรัพย์ทางพลังงาน /
ผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุน
นักพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
พัฒนาธุรกิจ

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.บ้านปู

บจก.โรโบเวลธ์กรุ๊ป

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

5.นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันท่ีดํารงตําแหนง่17/05/2565

65 - - -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master Degree in Applied Economics, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
- Master Degree in Language and Internation Trade, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan, USA
- ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 143 ปี 2560 จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการอบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 33 ปี 2562 จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการสัมมนาเร่ือง เกร็ดความรู้ด้านบัญชีท่ี AC ไมค่วรพลาด โดย ก.ล.ต. เม่ือวันท่ี 20/10/2565
- ผา่นการสัมมนาเร่ือง Value of Audit โดย ก.ล.ต. เม่ือวันท่ี 2/12/2565

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2565 - ปัจจุบัน
2565 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2561 - 2564

2561 - 2564

2557 - 2563

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเส่ียง /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเส่ียง

บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

สภากาชาดไทย
บมจ.ควอลลีเทค/ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี

บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

บมจ. อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน

บจก. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

6. นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิงศ์
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
วันท่ีดํารงตําแหนง่14/05/2565

57 - - -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2553
- ผา่นการอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.9)
- ผา่นการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.1)

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 – ปัจจุบัน

2557 – 2563

2561
2558 - 2563

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการอาวุโส

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.วิคแอนด์ฮุคลันด์

บมจ.เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

7. รศ.นพ. ปรญัญาสากิยลักษณ์
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
วันท่ีดํารงตําแหนง่26/07/2565

55 - - -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- Pre-Medical Studies, Faculty of Science, Mahidol University Salaya, Nakornprathom, Thailand
- M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
- Postdoctoral Research Fellow, Division of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Department of Surgery, University of
Minnesota, Minneapolis, Minnesota

- Postdoctoral Research Fellow, Departments of Surgery and Physiology & Molecular Medicine, Medical College of Ohio,
Toledo, Ohio

- General Surgery Resident, Medical College of Ohio, Toledo, Ohio
- Thoracic Surgery Resident, Loyola University Medical Center, Maywood, Illinois
- Lung Transplantation Fellowship, Loyola University Medical Center, Maywood, Illinois
- ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
Attending Staff, Devision of
Cardiothoracic Surgery,
Department of Surgery

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok,
Thailand

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร



203แบบ 56-1 One Report 2565

ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

8. นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงิน
วันท่ีดํารงตําแหนง่01/10/2565

46 2,075 0.00% -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 21)
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ผา่นการอบรมหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG 34/2016) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการอบรมหลักสูตร หัวข้อ ประเด็นด้านการดําเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน (ESG) ท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การดําเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล
และรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

- ผา่นการอบรมหลักสูตร หัวข้อ Driving Business Growth through Mergers & Acquisition: CFO คุณทําได้
- ผา่นการอบรมหลักสูตร การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอยา่งยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

รายละเอยีดของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงิน
และผูค้วบคมุดูแลการทําบญัชี

ชื่อ-นามสกลุ
ตําแหน่ง / สายงาน
(วันที่ได้รบัแต่งต้ัง)

อายุ (ปี) จํานวนหุน้ทีถื่อ สดัสว่นการถือหุน้ (%)
ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ

นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงิน
วันท่ีดํารงตําแหนง่01/10/2565

46 2,075 0.00% -

คณุวุฒทิางการศกึษา /

ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 21)
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ผา่นการอบรมหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG 34/2016) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผา่นการอบรมหลักสูตร หัวข้อ ประเด็นด้านการดําเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน (ESG) ท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การดําเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล
และรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

- ผา่นการอบรมหลักสูตร หัวข้อ Driving Business Growth through Mergers & Acquisition: CFO คุณทำได้
- ผา่นการอบรมหลักสูตร การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอยา่งยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางาน

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บรษัิท / ประเภทธุรกิจ

2565 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม

บมจ.ควอลลีเทค / ทดสอบทางวิศวกรรม
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบรษัิทยอ่ย
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1. Qualitech Myanmar Company Limited

2. บรษัิท ดเูวลล์ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด

3. บรษัิท ควอลลีเทค โซลชูัน่ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกัด

รายชื่อกรรมการบรษัิท ตําแหน่ง

1. Mr. Sannpat Rattakham Director

2. Mr. Hlaing Thurein Minn Director

รายชื่อกรรมการบรษัิท ตําแหน่ง

1. นายกิตติ พัวถาวรสกลุ กรรมการ

2. นายธิติวัฒน์ ธรีกลุธัญโรจน์ กรรมการ

3. นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ กรรมการ

รายชื่อกรรมการบรษัิท ตําแหน่ง

1. นายกิตติ พัวถาวรสกลุ กรรมการ

2. นายนิกม์ ธนะภมูิกลุ กรรมการ

3. นายวรวิทย์ โพธิสขุ กรรมการ
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบ
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รายละเอยีดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน

ความรบัผดิชอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบ

การบรหิารกิจกรรมการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธผิล สอดคล้องกับกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และคํานยิาม
ของการตรวจสอบภายใน ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติ งานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต้ังผูจั้ดการฝา่ยตรวจสอบภายใน
เปน็ผูดํ้ารงตําแหนง่ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปน็ผูช้ว่ยเหลือการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม
และบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ประวัติผูดํ้ารงตําแหน่งผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาววิมล แซฟุ่่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน)

วุฒกิารศกึษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทํางาน
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)



แบบ 56-1 One Report 2565 209


