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9. การจัดการ
โครงสรางองคกรของบริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
นายสรรพัชญ รัตคาม

รองกรรมการผูจ ัดการ
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร

ผูจัดการฝายทดสอบโดยไมทําลาย

ผูจัดการฝายตรวจสอบและรับรอง

นายถาวร กิจเจริญ

นายชาญณรงค ทิชินพงศ

หัวหนาแผนก
NDT A

หัวหนาแผนก
NDT B

หัวหนาแผนก
LPG

หัวหนาแผนก
ตรวจสอบทัว่ ไป

หมายเหตุ: แผนผังองคกร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551
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ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

หัวหนาแผนก
ทรัพยากรบุคคล

หัวหนาแผนก
ธุรการ (Business
Information)

หัวหนาแผนก
บัญชีและการเงิน
น.ส.กุลนิษฐ สารภาพ

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
9.1

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
1. นายนที บุญพราหมณ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการ
3. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
กรรมการ
4. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
กรรมการ
5. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการและเลขานุการบริษัท
6. นางรัชนีวรรณ รวิรัฐ
กรรมการ
7. นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมพงษ สงแสง
9. นายทินกร สีดาสมบูรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก นายสรรพัชญ รัตคาม นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
สองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการลาออกจากตําแหนงเปนสัดสวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถา
จํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสัดสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการมีอํานาจและ
หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จั ด ให มี ก ารทํ า งบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ณ วั น สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลาบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ผู ส อบบั ญ ชี
ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็ นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตาม
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
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5.

6.
7.
8.

9.

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบ
อํานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปน
ตน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุ น ส ว นในห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ เป น หุ น ส ว นไม จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรื อ เป น กรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะ
ทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือ
ถือหุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 ที่ประชุมมีมติ
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพงษ สงแสง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกกอน
ครบวาระการดํารงตําแหนง ใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนคงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง
2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู
สมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ
หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพ
ดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2551 มีมติใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและ
ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให
ผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
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5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความ
รับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 มีมติใหแตงตั้งกรรมการบริหารจํานวน 3 ทาน และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 มีมติใหแตงตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 ทาน รวมทั้งหมดเปน 4
ทาน ประกอบดวย
1. นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการผูจัดการ
2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
รองกรรมการผูจัดการ
3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
กรรมการบริหาร
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 และครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ที่
ประชุมมีมติใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/
หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวาง
ที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือใหสัตยาบันในที่ประชุมคราว
ตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลาน
บาทถวน)
5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ใน
วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
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6. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ
ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน)
7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว
8. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 150 ลาน
บาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท)
9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีขึ้นใน
อนาคต ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
10. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
11. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
12. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า ว มี อํ า นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
14. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาและอนุมัติไวแลวและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข
อํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
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4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ช ว ง และ/หรื อ การมอบหมายดั ง กล า วให อ ยู ภ ายใต ข อบเขตแห ง การมอบอํ า นาจ และ/หรื อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายในและ
ภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ
หรือสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน เปนตน ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท (สิบลานบาทถวน)
8. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ
ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาทถวน)
9. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
10. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจาก
การเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
ยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร
11. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
ไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ
ไวแลวและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการ
ไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบอํานาจใหพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอํานาจหลักเกณฑที่กรรมการผูจัดการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติ
ใด ๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
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3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ให
ผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังตอไปนี้
1. นายสรรพัชญ รัตคาม
กรรมการผูจัดการ
2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
รองกรรมการผูจัดการ
3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
5. นายถาวร กิจเจริญ
ผูจัดการฝายทดสอบโดยไมทําลาย
6. นายชาญณรงค ทิชินพงศ
ผูจัดการฝายตรวจสอบและรับรอง
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุม
15,000 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง
12,000 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง

ในป 2550 – 2551 คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนดังนี้
ชื่อ – สกุล

นายนที บุญพราหมณ
นายสรรพัชญ รัตคาม
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
นางศรีสุดา ลัพธิกุลธรรม**
นางรัชนีวรรณ รวิรัฐ
นายสมยศ เจียมจิรังกร

ป 2550*
สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม
ประชุมกรรมการ
(บาท)
(ครั้ง)
1/1
15,000

ป 2551
สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม
ประชุมกรรมการ
(บาท)
(ครั้ง)
6/6
90,000
6/6
60,000

1/1

10,000

1/1

10,000

6/6

60,000

1/1

10,000

6/6

60,000

1/1

10,000

6/6

60,000

1/1

10,000

4/6

40,000

1/1

12,000

6/6

60,000
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ชื่อ – สกุล

นายสมพงษ สงแสง
นายทินกร สีดาสมบูรณ

ป 2550*
สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม
ประชุมกรรมการ
(บาท)
(ครั้ง)
1/1
10,000
1/1

10,000

ป 2551
สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม
ประชุมกรรมการ
(บาท)
(ครั้ง)
6/6
60,000
6/6
60,000

หมายเหตุ: * นับตั้งแตบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
** นางศรีสุดา ลัพธิกุลธรรม ลาออกในป 2552 โดยมีนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร เขาดํารงตําแหนงแทน

ชื่อ – สกุล

นายสมยศ เจียมจิรังกร
นายสมพงษ สงแสง
นายทินกร สีดาสมบูรณ
หมายเหตุ :

ป 2550*
สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม
ประชุมกรรมการ
(บาท)
ตรวจสอบ (ครั้ง)
-

-

-

-

ป 2551
สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม
ประชุมกรรมการ
(บาท)
ตรวจสอบ (ครั้ง)
4/4
48,000
4/4
40,000
4/4

40,000

*นั บตั้ งแตบริ ษัทแปรสภาพเป นบริษัท มหาชน
อย างไรก็ตามบริษั ทไดเริ่ มแตง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต วัน ที่
30 มีนาคม 2550 โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ทั้งนี้กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน บริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานเขารวมในการประชุมทุกครั้ง

คาตอบแทนผูบริหาร

จํานวนผูบริหาร*
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท)
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2549
5 ทาน
5,508,030

ป 2550
ป 2551
5 ทาน
6 ทาน
11,978,849
14,445,608
เงินเดือนและโบนัส

งวด 3 เดือนป 2552
6 ทาน
3,290,493

หมายเหตุ: นางมณีรัสมิ์ รัตคาม เขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินในเดือนกันยายน 2549 และนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร เขา
ดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการในเดือนกรกฎาคม 2551

กรรมการและผูบริหารบริษัท ไดแกนางมณีรัสมิ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร นายถาวร กิจเจริญ และนายชาญณรงค
ทิชินพงษ ไดรับการจัดสรรหุนจากการจัดสรรใหผูบริหารและพนักงานคนละ 66,000 ในราคาที่ต่ํากวาหุนที่เสนอขายใหกับประชาชน
ทั่วไปรอยละ 20 โดยจํานวนหุนที่กรรมการและผูบริหารแตละทานไดรับการจัดสรรอาจเพิ่มขึ้นไดหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรให
พนักงานรายอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจัดสรร
หุนสวนที่เหลือดังกลาว
(2) คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดจัดตั้งใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสบทบกองทุนดังนี้
อายุงาน
อัตราเงินสะสม (รอยละ)
ตั้งแต 1 ป ขึ้นไป แตไมถึง 5 ป
3.00
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป
6.00
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
9.00
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การ
กําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) มาใชเ ปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุม ถึงสิทธิ และความเทาเทียมกันของผูถื อหุนและผูมีสวนไดเสี ย
โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
โปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุม ณ วันที่
19 มกราคม 2551 และแกไขเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร
ของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอน
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
• ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได
• บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุน
ตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือ
หุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
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• บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อ
ขายหลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในขอ 9.5
• ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อให
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุดความสามารถในทุกกรณี
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
โดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
พนักงาน :
บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การกระทําใดๆที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน
ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดายความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ลูกคา :
บริษัทมุงมั่นที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยาง
ตอเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและเจาหนี้ : บริษัทจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มี
ตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
คูแขงทางการคา : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง
ทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
ดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง
สังคมสวนรวม : บริษัทจะไมกระทําการใดๆที่จะสงผลเสียหายตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม อีกทั้งยัง
ตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล
หมวดที่ 4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
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และมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.qualitech-ndt.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการ
รวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แต
จะมอบหมายใหนายสรรพัชญ รัตคาม กรรมการผูจัดการ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม รองกรรมการผูจัดการ และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ทประกอบด วยกรรมการที่ มี ความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดํ าเนิน ธุ รกิ จ ที่เ ป น
ประโยชนกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 9 ทาน
โดยเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาที่ประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1
ทานเปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้บริษัทกําหนดให
อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย
โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชน
สูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
• คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท
มีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
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(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝาย
ตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการให
ความสํ า คั ญ กั บ จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะทํ า ให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต การควบคุ ม ภายในทํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ
รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัท
ยอยไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546”
บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวใน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/
ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับ
กิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง
หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัวตาง ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัท หรือทํา
ใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปน
วิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแก
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บุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแต
ไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยบริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงและทบทวนระบบการควบคุมภายในทุก
ป และแตงตั้งใหนางวิมล บุญนํา ผูตรวจสอบภายในของบริษัท ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการ และนําเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมี
การจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7
วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกับพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน
สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม
(5) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
สวนคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการ
ฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
9.5

การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชน
ไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
สวนที่ 2 หนา 49

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535
2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อใหบริษัท
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือ
ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวา
มีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดย
ผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับ
ผูกระทําผิดนั้นๆ
9.6

บุคลากร
9.6.1

จํานวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีจํานวนพนักงานแบงตามสายงานหลักดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สายงานหลัก

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 มีนาคม 2552
155
137
16
30
12
3
20
373

ฝายทดสอบโดยไมทําลาย
ฝายตรวจสอบและรับรอง
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายธุรการ
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายอื่นๆ*
รวม

หมายเหตุ: *ฝายอื่นๆ ไดแก ฝายซอมบํารุง ฝาย store ฝาย safety และที่ปรึกษาบริษัท

ทั้งนี้ ในป 2549 – งวด 3 เดือนป 2552 บริษัทไดใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบของ
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เชนคาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้

จํานวนพนักงาน (คน)
คาตอบแทนรวม (บาท)

ป 2549
272
72,178,318

ป 2550
297
83,115,899
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ป 2551
342
95,609,882

งวด 3 เดือนป 2552
373
27,907,077

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
9.6.2

นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ผูบริหารบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดตั้ง
ศูนยการฝกอบรมภายใน โดยมีวิทยากรของบริษัทเองและวิทยากรที่เปนบุคคลภายนอก ทําการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
จัดสงพนักงานไปฝกอบรมนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอที่ 3.1.3 การใหการอบรม) ทั้งนี้ผูบริหารของ
บริษัทจะเปนผูพิจารณาหลักสูตรใหเหมาะสมกับความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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