บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
1. ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงในการเรียกชําระเงินจากผูรับเหมา
ตามปกติแลวโครงการที่มีขนาดใหญ เชน การสรางโรงกลั่นน้ํามัน การวางทอกาซ เจาของโครงการจะวาจางผูรับเหมาราย
ใหญหรือผูรับเหมาหลักเปนผูดําเนินโครงการ โดยบริษัทจะเปนหนึ่งในผูรับเหมาชวงในสวนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม
ซึ่งจะตองประสานงานผานผูรับเหมาหลัก ซึ่งผูรับเหมาหลักจะเปนผูจายชําระคาบริการแกบริษัทดวย ดังนั้นในกรณีที่ผูรับเหมาหลักไม
สามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จ บริษัทอาจไมสามารถเรียกเก็บเงินไดหรือไดรับชําระลาชาจนสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทได
ในป 2551 – งวด 3 เดือนป 2552 บริษัทมีรายไดจากผูรับเหมาโดยเฉลี่ยรอยละ 90 และรอยละ 30 ของรายไดจากการทดสอบ
โดยไมทําลาย และรายไดจากการตรวจสอบและรับรอง ตามลําดับ ที่ผานมาบริษัทสามารถเรียกชําระหนี้จากผูรับเหมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยระยะเวลา 2 ปตั้งแตป 2548 – 2549 บริษัทมีหนี้สูญโดยเฉลี่ยรอยละ 0.1 ของรายไดรวม อยางไรก็ตามในป 2550
บริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนรวม 17.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.10 ของรายไดรวม หรือคิดเปนรอยละ
53.37 ของกําไรสุทธิกอนหักสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งทั้งหมดเปนมูลหนี้ที่มีสาเหตุจากการผิดนัดชําระหนี้ของบริษัท นาแคป เอเชีย
แปซิฟก (ประเทศไทย) จํากัด ผูรับเหมาหลักของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ผูบริหารเชื่อวา
การตั้งสํารองหนี้สูญที่เกิดขึ้นในป 2550 เปนเหตุการณที่อยูนอกเหนือความคาดหมาย (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 12.2.3 เรื่องการ
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จึงไดวางแนวทางการปองกันความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ในอนาคตโดยการพิจารณาใหเครดิต
ลูกคาดวยความระมัดระวังโดยการวิเคราะหฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนตอขนาดของโครงการที่จะดําเนินการ
รวมทั้งพิจารณาประวัติการชําระหนี้โดยการสอบถามขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกไตรมาส
หากมีขอบงชี้ของการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทอาจขอใหผูรับเหมาจัดทําหนังสือโอนสิทธิเรียกรองจากผูรับเหมาไปยังเจาของโครงการ
โดยตรง หรือบริษัทอาจงดการใหบริการชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เกาไดรับการชําระ หรือดําเนินการวิธีอื่นๆแลวแตความเหมาะสม
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจของบริษัทเปนการใหบริการตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงานตรวจสอบและงานวิศวกรรมบริการ จึง
จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถทดสอบและแปลผลไดอยางแมนยํา เนื่องจากความผิดพลาดเพียง
เล็กนอยอาจนํามาซึ่งความเสียหายตอทั้งชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งหากบริษัทสูญเสียบุคลากรหรือมีบุคลากรที่มีความสามารถไมเหมาะสม
อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได
บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอันดับแรก โดยมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาความรูของบุคลากรดวยการ
สงไปอบรมทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งหนวยงานฝกอบรมภายใน (In-house training) ทําการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการทดสอบโดยไมทําลาย และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ
3.1.3 การใหการอบรม) ในป 2551 บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉลี่ยรอยละ 2.05 ตอเดือน โดยรอยละ 82 ของพนักงานที่
ลาออกเปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ป เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการคัดกรองพนักงานที่เขมงวดเพื่อใหไดบุคลากรที่
มีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอความนาเชื่อถือและภาพลักษณของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทสามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทํา
ใหบุคลากรที่เขาใหมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปไดอยางสมดุล ในปจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่
เพียงพอสําหรับการใหบริการ (รายละเอียดจํานวนบุคลากรที่ไดรับการรับรองสําหรับการตรวจสอบประเภทตางๆ ในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1
ประเภทการใหบริการ) และมีการเรงพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยที่กรรมการและผูถือหุนใหญ และผูบริหารรวม
4 ทานเปนผูที่ไดรับการรับรองขั้นสูงสุด สามารถทําการทดสอบโดยไมทําลายและการตรวจสอบรับรองคุณภาพไดอยางครบถวน และ
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สามารถฝกอบรมบุคลากรในระดับรองลงไปได ซึ่งทําใหบริษัทลดความเสี่ยงในการพึ่งพาบุคลากรที่มีทักษะและผานการทดสอบในระดับ
สูงสุด
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยการใหคาตอบแทนในอัตราที่ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
คาตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีการประกันสุขภาพเปนสวัสดิการใหกับพนักงาน ใหทุนการศึกษาในสายงานเกี่ยวของ
รวมทั้ ง มี น โยบายให พ นั ก งานมี ส ว นร ว มในความเป น เจ า ของบริ ษั ท โดยในการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2551 เมื่ อ วั น ที่ 2
กุมภาพันธ 2551 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 ผูถือหุนมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหกับผูบริหารและพนักงานจํานวน 1.0 ลานหุนพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร บริษัทจึงคาดวานโยบายดังกลาวขางตนจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไวได
1.3 ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
การใหบริการดานการทดสอบโดยไมทําลายจะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพรอมหลักฐานหรือขอมูล
ประกอบ เชน ฟลมเอ็กซเรย สําหรับการตรวจสอบโดยวิธีถายภาพดวยรังสี เปนตน ซึ่งเปนการรายงานความสมบูรณหรือบกพรองของ
ชิ้นงานตามผลการตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น แตโดยเนื้อหาของงานมิไดเปนการรับประกันหรือรับรองวาชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยูใน
สภาพที่เหมาะสมสําหรับการใชงานหรือไม ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงตอภาระในการรับประกันตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ชิ้นงานในอนาคต อยางไรก็ตามสําหรับการใหบริการตรวจสอบและรับรอง บริษัทมีการตรวจรับรองการใชงานของชิ้นงานที่ตรวจสอบ
โดยการอางอิงจากผลการทดสอบโดยไมทําลาย ทําใหเกิดความเสี่ยงในกรณีชิ้นงานที่บริษัทใหการรับรองเกิดความเสียหายโดยมี
หลักฐานวาบริษัทมีการประเมินผลผิดพลาด ซึ่งบริษัทอาจมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายดังกลาว
ปจจุบันในประเทศไทยมีการจัดทําประกันภัยความเสียหายจากการรับรองทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) อยูใน
วงจํากัดเนื่องจากมีคาใชจายที่สูงมาก บริษัทยังไมมีนโยบายจัดทําเนื่องจากจะทําใหไมสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได อยางไรก็
ตามบริษัทมีการจัดทําประกันภัยบุคคลที่ 3 สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในวงเงิน 30 ลานบาท นอกจากนี้การใหบริการตรวจสอบ
และการรับรองแตละรายการดําเนินการดวยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพโดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ โดย
บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทุกรายอยางสม่ําเสมอในดานคุณภาพของผลงาน คุณภาพการใหบริการ มาตรฐานความ
ปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยไดรับการรองเรียนจากลูกคาแตอยางใด ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน
ดังกลาวเปนความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
1.4 ความเสี่ยงในการแขงขันจากคูแขงขันตางประเทศจากการเปดเสรีทางการคาและบริการทางวิศวกรรม
นโยบายการเปดเสรีทางการคาซึ่งรวมถึงการเปดเสรีการใหบริการทางวิศวกรรมเปดโอกาสใหคูแขงขันที่เปนบริษัทขามชาติเขา
มานําเสนอบริการตรวจสอบโดยไมทําลายใหกับบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น โดยบริษัทขามชาติเหลานี้สวนใหญแลวจะใหบริการ
ทางดานการทดสอบโดยไมทําลายขั้นสูง (Advanced NDT) และมีคาบริการที่สูงกวาบริษัทสัญชาติไทย ผูบริหารมีความเห็นวาการเขา
มาของบริษัทขามชาติจะใหประโยชนในแงของการทําใหเทคโนโลยี Advanced NDT เปนที่รูจักและใชงานแพรหลายขึ้นกวาปจจุบัน
ดังนั้นบริษัทปรับตัวโดยการเปนพันธมิตรกับบริษัทขามชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน Advanced NDT เพื่อใหบริการลูกคารวมกัน ซึ่ง
จะทําใหบริษัทเปนที่รูจักและในขณะเดียวกันก็เรียนรูเทคโนโลยีดังกลาวจากพันธมิตร เพื่อการเตรียมตัวสําหรับการแขงขันที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.3.2 สภาพการแขงขัน)
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
2.1 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนราคาต่ําใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 และที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1.00 ลานหุน แกผูบริหารและพนักงานของบริษัท คิดเปน
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รอยละ 1.11 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ โดยพนักงานและผูบริหารของบริษัทไดรับการ
เสนอขายในราคาที่ต่ํากวาราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนคิดเปนรอยละ 20 ซึ่งผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนอาจมีความเสี่ยงจาก
การลดลงของราคาหุนภายหลังหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงโดยใหหุนที่เสนอขาย
ตอผูบริหารและพนักงานของบริษัททั้งหมดจะมีระยะเวลาการหามขายตามเกณฑการหามผูบริหารหรือผูถือหุน และผูเกี่ยวของขายหุน
หรือหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (Silent Period) เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถ
ทยอยขายไดจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกหามขาย
2.2 ความเสี่ยงในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และบริษัทหลักทรัพย
ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอย
จํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขาย
หุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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