บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเปนมา
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) ในดานการทดสอบ
โดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing) จากนั้นจึงขยายสูบริการตรวจสอบและรับรองในปเดียวกัน โดยแรกเริ่มไดรบั อนุญาตจากกอง
เชื้อเพลิง กรมโยธาธิการ ใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบถึงกาซปโตรเลียมเหลวทั้งประเภทที่อยูบนรถ สถานีบรรจุกาซ และคลังเก็บ
ปโตรเลียมเหลว และขยายบริการเพิ่มเติมตามลําดับ
2.2
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
11 กุมภาพันธ 2534 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 2,000,000 บาท จํานวนหุน 1,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 2,000 บาท เมื่อเริ่มกอตั้งบริษัทใชวิธีการเชาสํานักงานเพื่อดําเนินการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ป 2537

ผูบริหารไดพิจารณาถึงลักษณะงาน ลูกคา รวมถึงลูกคาหลักที่เปนพันธมิตร มีสถานที่ทํางานอยูในบริเวณภาค
ตะวันออก ดังนัน้ เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานและลดตนทุนการเคลื่อนยายทีมงานจากกรุงเทพมหานคร
มาจังหวัดชลบุรีและในบริเวณใกลเคียง จึงตัดสินใจลงทุนสวนตัวซื้ออาคารทาวเฮาส อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี พื้นที่ 41 ตารางวา เพื่อเปนที่ทําการบริษัทและยายพนักงานสวนหนึ่งมาประจําที่บานบึง

ป 2538

เชาอาคารพาณิชยที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนสํานักงานชั่วคราว เพื่อใหบริการลูกคาในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

15 พฤศจิกายน 2543

เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 5,000,000 บาท เพื่อนําเงินทุนมาเสริมสภาพคลองของกิจการ

ป 2544

งานบริ ก ารและจํ า นวนพนั ก งานมี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น บริ ษั ท จึ ง ตั ด สิ น ใจย า ยสํ า นั ก งานใหญ จ าก
กรุงเทพมหานครมาที่บานบึงและสรางอาคารสํานักงานเพิ่มตอจากทาวนเฮาส เดิมที่อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
(ปจจุบันเปนสํานักงานสาขา) พื้นที่ 322 ตารางวา เพื่อใหบริการลูกคาในบริเวณใกลเคียงและมีพื้นที่เพียงพอตอ
การทํางานของพนักงาน

22 ธันวาคม 2544

เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 10,000,000 บาท เพื่อนําเงินทุนมาเสริมสภาพคลองของกิจการ

22 ตุลาคม 2545

เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20,000,000 บาท เปนทุนชําระแลว 15,000,000 บาท เพื่อการขยายกิจการและให
เปนไปตามขอบังคับของกรมโยธาธิการที่กําหนดใหบริษัทที่ใหบริการทดสอบ ตรวจสอบถังบรรจุกาซแอลพีจี
ประเภทที่ 1 จึงตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 20,000,000 บาท และไดชําระเต็มมูลคาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2549

ป 2547

งานบริการในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว บริษัทจึงสรางสํานักงานสาขาที่อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง พื้นที่ 2 ไร เพื่อใหบริการลูกคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ปจจุบันพื้นที่
สํานักงานไดเพิ่มจากเดิม 2 ไร เปน 4 ไร ผูบริหารจึงเห็นสมควรใหเปลี่ยนสํานักงานจังหวัดระยองเปนสํานักงาน
ใหญของบริษัท และใหสํานักงานบานบึงเปนสาขา

ป 2550

ก อ ตั้ ง สํ า นั ก งานที่ อํ า เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า ในบริ เ วณใกล เ คี ย ง เช น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง

สวนที่ 2 หนา 5

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
กอตั้งหนวยบริการที่ตําบลเขาหินซอน ตําบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหบริการแกลูกคาในบริเวณ
ใกลเคียง
18 มิถุนายน 2550

ลงนามในขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจ (Partner Agreement) กับ Physical Acoustics Malaysia Sdn Bhd.
(“PAC”) โดย PAC จะใหความรวมมือกับบริษัทในการใหบริการดานการทดสอบโดยไมทําลายที่ใชเทคโนโลยีขั้น
สูง (Advanced NDT) รวมทั้งสนับสนุนดานเทคโนโลยีใหกับบริษัทดวย (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.5
สัญญาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ)

31 สิงหาคม 2550

เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 45,000,000 บาท เพื่อเสริมสภาพคลองในการขยายกิจการของบริษัท

18 ตุลาคม 2550

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025: 2005 สําหรับการทดสอบในหองปฏิบัติการ (Thai Laboratory
Accreditation Scheme: TLAS) ในการวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกลา โดยบริษัทมีโครงการขอใบรับรอง
มาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อเปนการยืนยันคุณภาพในการใหบริการของบริษัท

12 ธันวาคม 2550

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 2,000 บาทเปนหุนละ 1 บาท

เดือนมกราคม 2551

กอตั้งหนวยบริการที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหบริการแกลูกคาในบริเวณ
ใกลเคียง อยางไรก็ตามบริษัทไดยกเลิกการเชาหนวยบริการดังกลาวในไตรมาสที่ 1 ป 2552 เนื่องจากงานบริการ
ลูกคาในบริเวณดังกลาวเสร็จสมบูรณแลว

4 มกราคม 2551

เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 50,000,000 บาท โดยเงินเพิ่มทุนใชในการซื้อที่ดินที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองจากกรรมการบริษัท (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 11 รายการระหวางกัน)

19 มกราคม 2551

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 100 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
โดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 20 ลานหุน เปนทุนชําระแลวจํานวน 70 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคาในวันที่
27 กุมภาพันธ 2551)

31 มกราคม 2551

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000

เดือนเมษายน 2552

กอตั้งหนวยบริการที่อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อขยายบริการใหแกลูกคาในบริเวณใกลเคียง

9 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนจํานวน 19.00 ลานหุน พรอมทั้ง
เสนอขายแกผูบริหารและพนักงานจํานวน 1.00 ลานหุน โดยบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังจาก
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนจํานวน 90 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) และนํา
หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

2.3

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษทั

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนผูใหบริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให
ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผูเชี่ยวชาญอิสระใหกับองคกรตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่ลูกคาตองการ การใหบริการทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1. การทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึงการใชกรรมวิธีการคนหารอยบกพรองหรือความผิดปกติ
ของชิ้นงาน โดยที่ไมทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานนั้นๆ
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เปนกระบวนการที่ตอเนื่องหรือตอยอดจากการทดสอบ
โดยไมทําลาย ซึ่งทําโดยใชวิธีการทดสอบประเภทตางๆ รวมถึงการทดสอบโดยไมทําลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการ
ทดสอบพรอมทั้งออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการใหขอสรุปวาชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสําหรับการ
สวนที่ 2 หนา 6

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ใชงานหรือไม การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสําหรับถังบรรจุกาซ LPG NGV ระบบทอ
(Pipe Inspection) หมอน้ํา (Boiler) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เปนตน
บริษัทใหบริการกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทเปนกลุมธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมพลังงาน เชน
โรงผลิตไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี โรงแยกกาซ โรงบรรจุกาซ รวมถึงโรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรใหกับกลุม
อุตสาหกรรมพลังงาน รวมทั้งผูใชถัง เครื่องจักร อุปกรณที่ตองถูกตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เชน หมอไอน้ํา (Boiler)
เครน ถังแอลพีจี ถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูง เปนตน
ทั้งนี้ คูคาของการใหบริการทดสอบโดยไมทําลาย และการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีความแตกตางกันคือ
ลูกคาที่ใชบริการทดสอบโดยไมทําลาย ประมาณรอยละ 90 จัดอยูในกลุมผูรับเหมาโครงการ ซึ่งบริษัทจะใหบริการรับเหมาชวงสําหรับ
งาน NDT อีกทอดหนึ่ง สวนบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กลุมลูกคาหลักประมาณรอยละ 70 เปนเจาของโครงการโดยตรง โดย
เปนการตรวจสอบโรงงานประจําป และการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามกฎหมาย
ปจจุบันบริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวมแตอยางใด
โครงสรางรายได
หนวย: ลานบาท
โครงสรางรายได
การทดสอบโดยไมทําลาย
การตรวจสอบและรับรอง
รายไดอื่นๆ
รายไดรวม

ป 2549
มูลคา
รอยละ
135.26
60.87
85.55
38.50
1.39
0.63
222.20
100.00

ป 2550
มูลคา
รอยละ
105.06
49.39
107.06
50.34
0.58
0.27
212.70
100.00

2.4

ป 2551
มูลคา
รอยละ
129.49
52.87
113.84
46.48
1.59
0.65
244.92
100.00

งวด 3 เดือนป 2552
มูลคา
รอยละ
40.18
58.74
27.43
40.10
0.79
1.16
68.40
100.00

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ตลอด 17 ปที่ผานมา บริษัทดําเนินธุรกิจดวยพันธกิจสําคัญคือความมุงมั่นใหบริการในงานวิชาชีพภายใตหลักธรรมาภิบาล
โดยการสรางสรรคนวัตกรรมใหม การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพื่อใหบริษัทและผูที่เกี่ยวของเติบโตอยางมั่นคง
กาวหนา และใหลูกคาประทับใจในการบริหารที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ ปลอดภัยและมีคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัท
สามารถสรางฐานการดําเนินธุรกิจ สรางความนาเชื่อถือแกลูกคา มีการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง จนในปจจุบันสามารถกาวขึ้นเปน
ผูนําดานรายไดในการใหบริการตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติวัสดุในประเทศไทย
บริษัทมีนโยบายในการใหบริการงานวิชาชีพที่ถูกตองและไววางใจได โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพของงาน และการ
จัดการตนทุน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและเพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและกาวหนา โดยมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
ดังนี้
1. รักษาความเปนผูนําตลาดทางดานการใหบริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมในประเทศไทย
2. ขยายฐานลูกคาใหมเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจ
2.1 ขยายบริการดาน Advanced NDT โดยในระยะสั้นจะใหบริการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางความเชี่ยวชาญ
และสรางฐานลูกคา และวางแผนการลงทุนในเครื่องมือดาน Advanced NDT เพื่อใหบริการดวยตนเองในระยะยาว
(รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 6 โครงการในอนาคต)
2.2 ขยายฐานลูกคาตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการ
ใหบริการตรวจสอบและทดสอบในตางประเทศประมาณรอยละ 1.53 ของรายไดรวม
3. สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด

สวนที่ 2 หนา 7

