บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2534 ดวยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
โดยกลุมนายสรรพัชญ รัตคาม และนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม (ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการในปจจุบัน)
ซึ่งถือหุนรวมกันรอยละ 55 ดําเนินธุรกิจหลักเปนผูใหบริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ซึ่งหมายถึงการ
ทดสอบและใหความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผูเชี่ยวชาญอิสระใหกับองคกรตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกคาตองการ การใหบริการทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1. การทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing: NDT) หมายถึงการใชกรรมวิธีการคนหารอยบกพรองหรือความ
ผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไมทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานนั้นๆ ตัวอยางเชนการตรวจสอบรอยเชื่อม ความสมบูรณของพื้นผิว
โลหะตางๆ เปนตน
โดยการทดสอบโดยไมทําลายสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การทดสอบโดยไมทําลายแบบดั้งเดิม
(Conventional NDT) เชนการทดสอบโดยการใชรังสี และอนุภาคแมเหล็ก เปนตน ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันมายาวนาน ยังคงไดรับความนิยม
และมีประสิทธิภาพอยูในปจจุบัน และการทดสอบโดยไมทําลายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเปนวิธีการตรวจสอบที่ใช
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น มีขอดีคือใชบุคลากรนอย ระยะเวลาในการทดสอบนอยกวา รวดเร็ว
กวา นอกจากนี้ยังสามารถใหผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกวา และในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหธุรกิจตองมีการปรับตัว
ไปสู Advanced NDT มากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใชในการทดสอบที่ซับซอนและมีขอจํากัดในแบบที่การทดสอบแบบดั้งเดิมไมสามารถ
ทําได เชน การตรวจสอบทอสงกาซที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญ เปนตน
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เปนกระบวนการที่ตอเนื่องหรือตอยอดจากการ
ทดสอบโดยไมทําลาย ซึ่งทําโดยใชวิธีการทดสอบประเภทตางๆ รวมถึงการทดสอบไมทําลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผล
การทดสอบพรอมทั้งออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการใหขอสรุปวาชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสําหรับ
การใชงานหรือไม การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสําหรับถังบรรจุกาซ LPG NGV ระบบ
ทอ (Pipe Inspection) หมอน้ํา (Boiler) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เปนตน
บริ ษั ท มี สั ด ส ว นรายได จ ากการให บ ริ ก ารทั้ ง สองประเภทใกล เ คี ย งกั น โดยกลุ ม ลู ก ค า ของบริ ษั ท คื อ ผู ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมที่ตองการความปลอดภัยสูง ซึ่งไดแกอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเคมี โดยบริษัทใหบริการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักร
และการซอมบํารุงประจําปของ โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี โรงแยกกาซ โรงบรรจุกาซ โรงผลิตไฟฟา รวมทั้งผูใชถังบรรจุ เครื่องจักร
อุปกรณที่ตองถูกตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เชน หมอไอน้ํา (Boiler) เครน ถัง LPG ถัง NGV ถังบรรจุสารเคมีอันตราย
ถังรับแรงดันสูง เปนตน
ทั้งนี้ คูคาของการใหบริการทดสอบโดยไมทําลาย และการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีความแตกตางกันคือ
ลูกคาที่ใชบริการทดสอบโดยไมทําลาย ประมาณรอยละ 90 จัดอยูในกลุมผูรับเหมาโครงการ ซึ่งบริษัทจะใหบริการรับเหมาชวงสําหรับ
งาน NDT อีกทอดหนึ่ง สวนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุมลูกคาหลักประมาณรอยละ 70 เปนเจาของโครงการโดยตรง โดย
เปนการตรวจสอบโรงงานประจําป และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
การทดสอบโดยไมทําลายมีวัตถุประสงคหลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้งหรือใชงานวัสดุหรือโครงสราง
ตางๆ สามารถประยุกตใชไดกับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเติบโตของการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายมีแนวโนมเปนไปตาม
การพัฒนาของเทคโนโลยี อยางไรก็ตามสําหรับประเทศไทยการทดสอบโดยไมทําลายยังถูกจํากัดอยูเฉพาะในบางอุตสาหกรรม
เชนเดียวกับการควบคุมคุณภาพโดยทั่วไปการทดสอบโดยไมทําลายจัดเปนคาใชจายสวนเพิ่มที่นอกเหนือจากตนทุนที่จําเปนในการผลิต
ดังนั้นธุรกิจที่ใชบริการทดสอบโดยไมทําลายจึงเปนธุรกิจที่ตองการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
อุตสาหกรรมพลังงานและ ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะที่ใชโครงสรางโลหะ เชน ตึกสูง สะพาน การกอสราง
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สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตางๆ เปนตน เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถกอใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสินอยางรายแรง
กระบวนการผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี ตั้งแตแหลงสํารวจและแทนขุดเจาะ โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซ โรงงานปโตรเคมี ถัง
บรรจุ จําเปนตองไดรับการควบคุมและตรวจสอบโดยอาศัยการทดสอบโดยไมทําลาย ซึ่งธุรกิจการตรวจสอบโดยไมทําลายจะมีรายได
สวนหนึ่งจากการใหบริการรายป (Recurring Income) จากการตรวจสอบสถานีขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ และโรงงานที่มีอยูเดิม
และรายไดอีกสวนหนึ่งที่เติบโตตามการขยายการผลิต เชน การสรางโรงงาน การวางทอกาซ เปนตน ความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทําใหมีการเรงขยายการผลิตโดยเฉพาะการผลิตกาซธรรมชาติ ซึ่งจะเปนโอกาสใหธุรกิจการทดสอบโดยไมทําลายเติบโต
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้การขยายอัตราการใชกาซธรรมชาติยังสงผลตอเนื่องใหมีความตองการการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ
ที่ใชเก็บรักษาและขนถายกาซธรรมชาติตามกฎหมายมากขึ้น ภาครัฐไดเริ่มใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เห็นไดจากการออกกฎหมายควบคุมใหมีการตรวจสอบถังกาซตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของกับกาซ LPG และ NGV
อยางไรก็ตามผูประกอบการบางสวนยังคงหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามกฎหมายเนื่องจากไมตองการมีคาใชจายที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจะทําใหการเติบโตของการใหบริการตรวจสอบและทดสอบเปนไปอยางกาวกระโดด
ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทเปนการใหบริการที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานของคูคาโดยเฉพาะในกลุมธุรกิจพลังงานและปโตรเคมี
ซึ่งตองมีการตรวจสอบรับรองโรงงานและอุปกรณที่มีอยูอยางตอเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบตามกฎหมาย
จึงทําใหฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทมีการใชบริการอยางตอเนื่อง สงผลใหผลประกอบการของบริษัทไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจนอย
สภาวะการแข งขั น ในอุ ต สาหกรรมการตรวจสอบและทดสอบทางวิศ วกรรมถูก จํ ากั ด อยูใ นกลุ ม ผู ป ระกอบการน อ ยราย
เนื่องจากเปนธุรกิจที่อาศัยทักษะเฉพาะดานสูง รวมทั้งตองมีเงินลงทุนเบื้องตนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน ทําให
ผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขามาแขงขันไดโดยงาย ในปจจุบันบริษัทเปนหนึ่งในผูนําตลาดมีสวนครองตลาดประมาณรอยละ 30
ธุรกิจนี้จัดวามีการแขงขันที่ไมรุนแรงเนื่องจากผูประกอบการแตละรายมักจะมีฐานลูกคาเปนของตนเอง โดยปกติจะไมมีการแยงลูกคากัน
เวนแตลูกคามีความประสงคจะเปลี่ยนผูใหบริการเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพการใหบริการ สําหรับคูแขงขันจากตางประเทศ
บริษัทไมมีนโยบายแขงขันโดยตรงแตใชนโยบายการสรางพันธมิตรโดยรวมเปนคูคากับบริษัทขามชาติหลายราย เพื่อใหบริการทางดาน
Advanced NDT
บริษัทมีขอไดเปรียบหรือจุดเดนในการแขงขันที่สําคัญจากการเปนผูนําตลาด มีบริการที่ครบวงจรโดยเฉพาะในดานการ
ใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรในดานนี้มากกวาคูแขงรายอื่นๆและสามารถใหบริการตรวจสอบรับรองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของไดทุกประเภท มีความแนนอนของรายไดสูงโดยเฉพาะรายไดจากการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งมี
ฐานลูกคาที่ใชบริการอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 90 มีการสรางมูลคาเพิ่มของการบริการโดยการนําผลการทดสอบตามมาตรฐานมา
ประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทยความตองการที่แทจริงของลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด มีพันธมิตรทาง
การคาที่แข็งแกรง และไดรับการรับรองดานคุณภาพโดย ISO 9001: 2000 และ ISO 17025
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
(1) ความเสี่ยงในการเรียกชําระเงินจากผูรับเหมา คูคาหลักของบริษัทเปนผูรับเหมาในโครงการกอสรางที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมพลังงาน โดยบริษัทเปนหนึ่งในผูรับเหมาชวงในสวนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม ดังนั้นในกรณีที่ผูรับเหมา
หลักไมสามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จ บริษัทอาจไมสามารถเรียกเก็บเงินไดหรือไดรับชําระลาชาจนสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได ซึ่งในป 2550 บริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนรวม 17.23 ลานบาท ทั้งนี้ผูบริหารเชื่อวาการตั้ง
สํารองหนี้สูญที่เกิดขึ้นในป 2550 เปนเหตุการณที่อยูนอกเหนือความคาดหมาย ทั้งนี้บริษัทไดวางแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการ
ผิดนัดชําระหนี้ในอนาคตโดยการพิจารณาใหเครดิตลูกคาดวยความระมัดระวังโดยการวิเคราะหฐานะทางการเงิน พิจารณาประวัติการ
ชําระหนี้ และจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส หากมีขอบงชี้ของการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทอาจจัดทําหนังสือโอนสิทธิเรียกรองจาก
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ผูรับเหมาไปยังเจาของโครงการโดยตรง หรืออาจงดการใหบริการชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เกาไดรับการชําระ หรืออื่นๆแลวแตความ
เหมาะสม
(2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร ธุรกิจของบริษัทเปนการใหบริการตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงาน
ตรวจสอบและงานวิศวกรรมบริการและจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งหากบริษัทสูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่มี
ความสามารถไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได ในป 2551 บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉลี่ยรอย
ละ 2.05 ตอเดือน โดยรอยละ 82 ของพนักงานที่ลาออกเปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ป เนื่องจากบริษัทมีนโยบายใน
การคัดกรองพนักงานที่เขมงวดเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอความนาเชื่อถือและภาพลักษณของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัท
สามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทําใหบุคลากรที่เขาใหมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไป
ไดอยางสมดุล และมีการเรงพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายใหพนักงานมีสวนรวมในความ
เปนเจาของบริษัท โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูบริหารและพนักงานจํานวน 1.00 ลานหุนพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร บริษัทจึงคาดวานโยบาย
ดังกลาวขางตนจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไวได
(3) ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน ในการใหบริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทมีการตรวจรับรองการใชงานของวัสดุที่
ตรวจสอบโดยการอางอิงจากผลการทดสอบโดยไมทําลาย ทําใหเกิดความเสี่ยงในกรณีชิ้นงานที่บริษัทใหการรับรองเกิดความเสียหาย
โดยมีหลักฐานวาบริษัทมีการประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทอาจมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทมี
การจัดทําประกันภัยบุคคลที่ 3 สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ลานบาท และใหบริการแตละรายการดําเนินการดวย
ความละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพโดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยไดรับการรองเรียนจากลูกคาแตอยางใด
ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาความเสี่ยงจากการรับรองผลงานดังกลาวเปนความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
(4) ความเสี่ยงในการแขงขันจากคูแขงขันตางประเทศจากการเปดเสรีทางการคาและบริการทางวิศวกรรม นโยบายการเปด
เสรีทางการคาซึ่งรวมถึงการเปดเสรีการใหบริการทางวิศวกรรมเปดโอกาสใหคูแขงขันที่เปนบริษัทขามชาติเขามานําเสนอบริการ
ตรวจสอบโดยไมทําลายใหกับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบ Advanced NDT อยางไรก็ตาม ผูบริหารมีความเห็น
วาการเขามาของบริษัทขามชาติจะใหประโยชนในแงของการทําใหเทคโนโลยี Advanced NDT เปนที่รูจักและใชงานแพรหลายขึ้นกวา
ปจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงปรับตัวโดยการเปนพันธมิตรกับบริษัทขามชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน Advanced NDT เพื่อใหบริการ
ลูกคารวมกัน ซึ่งจะทําใหบริษัทเปนที่รูจักและในขณะเดียวกันก็เรียนรูเทคโนโลยีดังกลาวจากพันธมิตร เพื่อการเตรียมตัวสําหรับการ
แขงขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
(5) ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนราคาต่ําใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 1.00 ลานหุน แกผูบริหารและพนักงานของบริษัท คิดเปนรอยละ 1.11 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุน
ตอประชาชนในครั้งนี้ โดยพนักงานและผูบริหารของบริษัทไดรับการเสนอขายในราคาที่ต่ํากวาราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนภายหลังหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได
อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยใหหุนที่เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัททั้งหมดจะมีระยะเวลาการหาม
ขายตามเกณฑการหามผูบริหารหรือผูถือหุน และผูเกี่ยวของขายหุนหรือหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (Silent Period) เปน
ระยะเวลา 1 ป
(6) ความเสี่ยงในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่
จะไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม
เอไอเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาต
ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของ
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจด
ทะเบียนได
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดรวมของบริษัทในป 2549 ป 2550 ป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552 เทากับ 222.20 ลานบาท 212.70 ลานบาท
244.92 ลานบาท และ 68.40 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการใน 2 สวน คือ (1) การใหบริการ
ทดสอบโดยไมทําลาย (NDT) สวนใหญเปนการทดสอบสําหรับการกอสรางหรือติดตั้งโครงสรางใหม ในป 2549 บริษัทมีรายไดจาก NDT
เทากับ 135.26 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 48.38 เนื่องจากไดรับงานตรวจสอบทอสงกาซตอเนื่องและเพิ่ม
มากขึ้นจากปกอน สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดจาก NDT เทากับ 105.06 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 22.33 จากป
2549 เนื่องจากมีงานโครงการขนาดใหญลดลง สําหรับในป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552 บริษัทมีรายไดจาก NDT เทากับ 129.49
ลานบาท และ 40.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนารอยละ 23.26 และรอยละ 41.27 ตามลําดับ โดยสวนใหญเปน
การขยายบริการใหกับลูกคาเดิม (2) การใหบริการตรวจสอบรับรองคุณภาพ สําหรับป 2549 ป 2550 ป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552
มูลคาเทากับ 85.55 ลานบาท 107.06 ลานบาท 113.84 ลานบาท และ 27.43 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอนหนาเทากับรอยละ 40.31 รอยละ 25.15 รอยละ 6.33 และรอยละ 6.27 ตามลําดับ สวนใหญเปนรายไดจาก
ลูกคาเดิมที่ตองการการตรวจสอบรับรองคุณภาพตอเนื่อง (Recurring Income) ทั้งนี้สัดสวนการขยายตัวของรายไดที่ลดลง เนื่องจาก
บริษัทมีการวิเคราะหฐานลูกคามากขึ้นโดยพิจารณาใหบริการลูกคาที่มีศักยภาพที่ดี สวนรายไดอื่นๆ ไดแกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดคาฝกอบรมใหกับบุคคลภายนอก รายไดดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย ซึ่งมีมูลคาเทากับ 1.39 ลานบาท 0.58 ลานบาท
1.59 ลานบาท และ 0.79 ลานบาท สําหรับป 2549 ป 2550 ป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552 ตามลําดับ
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2549 และป 2550 เทากับ 31.92 ลานบาท และ 15.05 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการสวนกําไร
สุทธิเทากับรอยละ 14.36 และรอยละ 7.08 ตามลําดับ ในป 2550 กําไรสุทธิลดลงอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากบริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเปนมูลคารวม 17.23 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการผิดนัดชําระหนี้ของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟก (ประเทศไทย)
จํากัด ผูรับเหมาหลักของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ ทั้งนี้หากไมนับรวมรายการตั้งคาเผื่อดังกลาว
แลว กําไรสุทธิของบริษัทจะเทากับ 32.28 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 15.18 สําหรับป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552
บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 57.01 ลานบาท และ 18.52 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 23.28 และรอยละ 27.07 อัตรา
กําไรสุทธิ (กอนหนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากผลจากการบริหารคาใชจายแลว ยังเนื่องจากภาระทางภาษีที่
ลดลงจากการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน BOI โดยเริ่มใชสิทธิบัตรใบแรกในไตรมาสที่ 1 ป 2549 ใบที่สองในไตรมาสที่ 4
ป 2550 และใบที่ 3 ในไตรมาสที่ 3 ป 2551
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม 178.33 ลานบาท โดยสินทรัพยที่สําคัญประกอบดวยลูกหนี้การคาและลูกหนี้
ที่ยังไมไดเรียกเก็บเงินจํานวนรวม 74.36 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 55.67 ลานบาท บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 30.03
ลานบาท บริษัทมีนโยบายการใชแหลงเงินทุนจากการเพิ่มทุนในสวนของผูถือหุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจาย ดังนั้นหนี้สินสวนใหญของ
บริษัทจึงอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียนซึ่งมีจํานวน 22.24 ลานบาท และมีสวนของของผูถือหุนเทากับ 148.30 ลานบาท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2552 ไดมีการประกาศจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป
2551 เปนจํานวนเงิน 54.11 ลานบาท หรือเทากับ 0.77 บาทตอหุน ซึ่งเปนเงินปนผลจายสําหรับผูถือหุนเดิมกอนการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้ โดยกําหนดใหมีการจายปนผลภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม (จายจริง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552) บริษัทจายปนผล
ในครั้งนี้จากเงินสดคงเหลือและเงินลงทุนชั่วคราว ประกอบกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทเอง โดยมิไดมีการกูยืมเงิน
ทั้งนี้การจายปนผลดังกลาวมีผลทําใหอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2552 ปรับลดลงจาก 5.28 เทาเปน 2.45 เทา ซึ่ง
ยังอยูในเกณฑที่ดีแสดงใหเห็นวาบริษัทยังคงมีสภาพคลองที่เพียงพอ นอกจากนี้การจายปนผลดังกลาวจะทําใหกําไรสะสม ณ วันที่ 31
มีนาคม 2552 ลดลงจาก 71.77 ลานบาท เหลือ 17.66 ลานบาท สวนของผูถือหุนลดลงจาก 148.30 ลานบาท เหลือ 94.19 ลานบาท
และมูลคาตามบัญชีตอหุนลดลงจาก 2.12 บาท เหลือ 1.35 บาท
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท เปนทุนที่ชําระแลว 70 ลานบาท โดยมีกลุมนายสรรพัชญ รัตคาม และกลุมนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ถือหุนรอยละ 30 และรอยละ
25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวตามลําดับ บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 19 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
21.11 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 4.00 บาท และจะเสนอขายตอผูบริหารและพนักงาน
บริษัทจํานวน 1 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.11 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 3.20
บาท คิดเปนอัตราสวนลดรอยละ 20 จากราคาเสนอขายตอประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หุนที่เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ทั้งหมดจะมีระยะเวลาการหามขายตามเกณฑการหามผูบริหารหรือผูถือหุน และผูเกี่ยวของขายหุนหรือหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กําหนด (Silent Period) เปนระยะเวลา 1 ป
เงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนําไปใชใน (1) การลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการใหบริการจํานวนประมาณ 30
ลานบาท (2) การปรับปรุงและขยายสํานักงานสาขาระยอง รวมทั้งขยายหนวยบริการของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของลูกคาเปน
จํานวนประมาณ 20 ลานบาท และสวนที่เหลือจะสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการขยายกิจการบริษัท

ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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