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สำรจำก
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

	 ในนามของกรรมการบริษัท	ผมได้กล่าวใน	“สารจากประธาน”	ในรายงานของบริษัทประจ�าปี	2554	ว่า	หลังจากน�้าท่วมในปี	พ.ศ.	
2554	การฟื้นฟูและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	จะท�าให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้า	และหม้อแปลงภายในประเทศในปี	
พ.ศ.	2555	เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าปีก่อนๆ	อย่างแน่นอน	และนอกจากนี้คณะกรรมการฯ	ได้เห็นชอบให้บริษัทฯ	ขยายงานบริการ	เช่นงาน
ซ่อมบ�ารุงรักษา	และให้เช่าหม้อแปลงให้กว้างขวางขึ้น	ซึ่งงานเหล่านี้นอกจากจะสามารถสร้างรายได้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ให้เป็นสัดส่วน
ส�าคญัต่อรายได้โดยรวมของบรษิทัอีกทางหนึง่	งานบรกิารทีม่ีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูคา้ได้อย่างรวดเรว็กจ็ะชว่ยสรา้ง
ความเชือ่ถอืและความมัน่ใจใน	Brand	Name	ของสนิค้าหลกัของบรษิทัในวงทีก่ว้างมากขึน้ด้วย	ขณะเดยีวกนัการสร้างเครอืข่ายตลาดต่าง
ประเทศก็จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับตลาด	AEC	ในอีก	2	ปี
	 ด้วยโอกาสในตลาดดังกล่าว	ผมได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นในสารนั้นว่า	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจของบริษัทส�าหรับ
ในปี	2555	ว่าจะต้องมีอัตราเจริญเติบโตไม่ต�่ากว่า	15	%	อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของทีมงานของบริษัทภายใต้การน�าของประธาน
กรรมการบริหาร	ธุรกิจของบริษัทในปี	พ.ศ.	2555	ได้เติบโตในอัตราสูงถึง	34	%	จากปีที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นการเติบโตที่เกินความคาดหวัง	
และส่งผลต่อเงินปันผลต่อหุ้น	ที่จะสูงกว่าทุกปีทีผ่านมา	
	 การเพิม่ผลผลติในอตัราทีส่งูดงักล่าว	ได้ส่งผลไม่เพยีงทีผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัจะต้องทุม่เททัง้แรงงานและแรงใจอย่างมาก	
ผลกระทบที่ส�าคัญก็คือเครื่องจักรบางเครื่องที่จ�าเป็นต่อการผลิต	ที่ใช้งานมาหลายปีก็ต้องท�างานอย่างหนักตามไปด้วย	ซึ่งอาจท�าให้เกิด
ความเสี่ยงที่สูงขึ้น	ถ้าต้องเพิ่มการผลิตในอัตราที่สูงเกินไป
	 ดังนั้นส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	จึงต้องพิจารณาหามาตรการส�ารอง	และลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	และ
เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตและความมั่นคงในการผลิตสินค้าของบริษัทในระยะยาวต่อไป	ด้วยเหตุนี้	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดให้อัตรา
การเตบิโตของผลประกอบการส�าหรบัปี	2556	ลดลง	แต่จะโตเกนิ	1,000	ล้านบาทอย่างแน่นอน	และทีส่�าคญัได้ร่วมกนัตัง้เป้าหมายผลก�าไร
ไว้ที่	120	ล้านบาท	
	 ส�าหรบัเป้าหมายในระยะยาว	ท่านผูถ้อืหุน้	อาจทราบข่าวจากสือ่ต่าง 	ๆบ้างแล้วว่า	บรษิทัก�าลงัก่อสร้างโรงงานเพือ่ผลติตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้าเอง	
เพือ่สร้างความมัน่ใจในคณุภาพและตอบสนองความต้องการหม้อแปลงของลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และนอกเหนอื	
จากธรุกจิหม้อแปลงไฟฟ้าทีเ่ป็นธรุกจิหลกัแล้ว	บรษิทัฯ	ก�าลงัศกึษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทนุผลติไฟฟ้าขนาด	10	MW	จาก	Bio	Gas	
ทีเ่กดิจากน�า้เสยีของโรงงานสบัปะรดกระป๋อง	และลงทนุสร้างโรงงานผลติหม้อแปลงในประเทศเพือ่นบ้าน	ดงันัน้ด้วยสายการผลติหม้อแปลง
ที่มั่นคง	และการขยายธุรกิจต่างๆดังกล่าว	ผลประกอบการของบริษัทขนาด	1,200-1,500	ล้านบาท	คงจะเกิดขึ้นได้ใน	3-5	ปีข้างหน้า	
	 อย่างไรก็ตามการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น	คณะกรรมการฯ	และคณะผู้บริหารของบริษัท	มีความเห็นพร้องกันว่า	
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จที่ยั่งยืน	บริษัทต้องแสวงหาและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ	ทั้งในงาน
วิศวกรรม	งานการผลิต	การตลาด	การเงิน	และการบริหารจัดการ	ที่จะต้องสะสมความรู้	และประสบการณ์จากผู้น�าบริษัทในปัจจุบัน	
ให้สามารถรองรับความท้าทายของธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วย	นั่นคือปัจจัยทุกด้านที่ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทจะ
ต้องมี	“คุณภาพ”	ตามค�าขวัญที่ผู้บริหารบริษัทได้ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มกิจการ
	 ในโอกาสนี้ผมในนามของกรรมการบริษัท	ขอแสดงความยินดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้รับค่าตอบแทนการลงทุนที่น่าพอใจ	และ	
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	และคณะกรรมการบริหาร	ที่ได้ช่วยกันดูแลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต	ด้วยความโปร่งใสซึ่ง
เป็นเงื่อนไขส�าคัญต่อความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น	ของลูกค้าและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงต่อๆ	ไปด้วย

	 	 	 	 		 	 	ในนามของคณะกรรมการบริษัท

	 (รศ.ดร.สมชอบ		ไชยเวช	)
	 ประธานคณะกรรมการบริษัท
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	 ในปี	2555	ที่ผ่านมา	ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้าปรับตัวดีขึ้น	ตามเศรฐกิจที่มีปัจจัยทางด้านอุปสงค์ภายใน
ประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	ซึ่งมาจากการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน	

	 ด้วยวิสัยทัศน์	การก�าหนดนโยบาย	และกลยุทธ์ต่างๆ	ให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ	ท�าให้บริษัทมีผลการ
ด�าเนินงานในช่วงปี	2555	มีรายได้รวม	969.70	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	118.88	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	35	และร้อยละ	41	โดยราย
ได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากงานด้านเอกชนและต่างประเทศ	คิดเป็นร้อยละ	46.62	และร้อยละ	108.36	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปี	2556	เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ	5.2	โดยยังคงมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภาครัฐ
และอุปสงค์จากต่างประเทศที่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ด	ีและปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ	มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	
ประกอบกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนัทีป่ระเทศไทยก�าลงัประสบปัญหาด้านพลงังานไฟฟ้า	เป็นปัจจยัทีต้่องเร่งแก้ไข	และด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน	
จะท�าอย่างไรให้ผลติไฟฟ้าได้ทนัต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้	การขยายตวัอย่างรวดเรว็ส่งผลให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
แปรผันตามกัน	ดังนั้นอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถเติบโตต่อไปตามปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ	ปี	

	 คณะกรรมการบรหิาร	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของพลงังานไฟฟ้า	จงึคดิทีจ่ะขยายธรุกจิไปท�าธรุกจิผลติไฟฟ้าจาก	Bio	gas	โดยได้
เริ่มศึกษาโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว	คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการภายในปีนี้	และมีโครงการขยายตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าไปผลิตที่ประเทศลาว	
เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการเติบโตในอีก	2	ปีข้างหน้า	บริษัทได้มีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่าง	ๆ	และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด	
AEC	(ASEAN	Economic	Community)	ในปี	2558	ปัจจบุนันีบ้รษิทัได้ส่งออกสนิค้าไปประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	และได้รบัการตอบรบัเป็นอย่าง
ด	ีว่าสนิค้ามคีณุภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขนัระดบัโลกได้	และด้วยปณธิานของคณะผูบ้รหิาร	ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมตาม
จรรยาบรรณธรุกจิ	มุง่มัน่พฒันาองค์กร	พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ	ควบคูไ่ปกบัการมส่ีวนร่วมอย่างจรงิจงัในการให้ความช่วยเหลอืและ
พฒันาสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ความเจรญิและเตบิโตอย่างยัง่ยนืคูไ่ปกบัสงัคมไทย	จงึได้จดัท�าโครงการช่วยเหลอืสงัคม	และกจิกรรมแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดปี	2555	ที่ผ่านมา

	 ในโอกาสนี	้ในนามของคณะกรรมการบรหิาร	ต้องขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุท่าน	ลกูค้า	คูค้่า	พนัธมติรทางธรุกจิรวมถงึผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทั้งหมด	ที่ให้ความเชื่อมั่น	ไว้วางใจในการด�าเนินงานของบริษัท	บริษัทยังคงมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

สำรจำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำร

ในนามของคณะกรรมการบริหาร

	

(คุณพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน	)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
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จุดเด่นทำงกำรเงิน

รำยได้รวม สินทรัพย์ หนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ผลประกอบกำรรอบปี 2553 2554 2555

รายได้จากการขายและบริการ 520.77 714.46 959.51

รายได้รวม 524.02 717.79 969.70

ก�าไรขั้นต้น 142.16 208.29 264.25

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 68.70 124.56 163.17

ก�าไรสุทธิ 43.77 84.06 118.88

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.29 0.49 0.59

เงินปันผลต่อหุ้น 29.18
(1,500,000	)

0.19
(200,000,000)

0.31
(200,000,000)

สินทรัพย์รวม 357.42 570.44 786.97

หนี้สินรวม 134.65 190.41 326.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น 222.77 380.03 460.92

ก�ำไรขั้นต้น / ก�ำไรสุทธิ

ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2553 25532554 25542555 2555

2553 2554 2555

(หน่วย : ล้านบาท)(หน่วย : ล้านบาท)(หน่วย : ล้านบาท)
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ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน

1 งบกำรเงิน
	 1.1		 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก)	 งบการเงนิปี	2553	ตรวจสอบโดยนางสมุาลี	โชคดอีนนัต์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่	3322	จากบรษิทั	แกรนท์	ธอน
ตัน	จ�ากัด

	 	 	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	
31	ธนัวาคม	2553	และผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข)	 งบการเงินปี	2554	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์	ธอน
ตัน	จ�ากัด

	 	 	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	
31	ธนัวาคม	2554	และผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ค)	 งบการเงินปี	2555	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์	ธอน
ตัน	จ�ากัด

	 	 	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	
31	ธนัวาคม	2555	และผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินของไทย

	 1.2		 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

	 	 	 งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	เงินลงทุนชั่วคราว

	ลูกหนี้การค้า	

	-	ลูกหนี้ทั่วไป	-	สุทธิ	

	-	บริษัทที่เกี่ยวข้อง

	สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

	เงินให้กู้ยืมกรรมการ

	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

47.23

53.05

2.49

85.87

-

-

4.54

13.22

14.84

0.70

24.03

-

-

1.27

46.89

52.10

115.27

1.90

147.82

-

-

3.46

8.22

9.13

20.21

0.33

25.91

-

-

0.61

43.54

35.29

258.01

0.25

176.24

3.42

-

7.94

5.53

4.48

32.78

0.03

22.4

0.43

-

1.01

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 193.18 54.05 367.44 64.41 524.69 66.67
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ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

	เงินลงทุนอื่น

	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

	เงินมัดจ�า

-

0.05

157.73

6.29

-

0.17

-

0.01

44.13

1.76

-

0.05

0.54

0.05

197.51

4.73

-

0.17

0.09

0.01

34.62

0.83

-

0.05

-

0.05

259.37

2.86

-

-

-

0.01

32.96

0.36

-

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 164.24 45.95 203.00 35.59 262.28 33.33

รวมสินทรัพย์ 357.42 100.00 570.44 100.00 786.97 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน	
	การเงิน

	เจ้าหนี้การค้า

	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ทีค่รบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ

	หนี้สินหมุนเวียนอื่น

57.28

27.18

3.44

1.96

10.37

17.22

1.96

10.64

16.03

7.60

0.96

0.55

2.90

5.52

0.55

2.27

64.46

60.96

9.90

1.74

19.53

18.13

5.64

6.50

11.30

10.69

1.74

0.31

3.42

3.18

0.99

1.14

137.24

77.44

14.07

3.08

30.56

16.43

3.42

8.87

17.44

9.84

1.79

0.39

3.88

2.09

0.43

1.13

รวมหนี้สินหมุนเวียน 130.05 36.39 186.86 32.76 291.11 36.99

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ

	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	–	สุทธิ

	หนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

2.42

2.18

-

0.68

0.61

-

0.26

1.34

1.95

0.05

0.24

0.34

26.70

6.11

2.13

3.39

0.78

0.27

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4.60 1.29 3.55 0.62 34.94 4.44

รวมหนี้สิน 134.65 37.67 190.41 33.38 326.05 41.43
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	 งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ต่อ)

ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	ทุนจดทะเบียน

	ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย

	ยังไม่ได้จัดสรร	

150.00

150.00

9.84

62.93

41.97

41.97

2.75

17.61

200.00

200.00

45.94

20.00

114.09

35.06

35.06

8.05

3.51

20.00

200.00

200.00

45.94

20.00

194.98

25.41

25.41

5.84

2.54

24.78

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 222.77 62.33 380.03 66.62 460.92 58.57

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 357.42 100.00 570.44 100.00 786.97 100.00

	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้จากการบริการ

รายได้อื่น

512.20

8.57

3.25

97.74

1.64

0.62

700.86

13.60

3.33

97.64

1.90

0.46

940.35

19.15

10.20

96.97

1.98

1.05

รวมรายได้ 524.02 100.00 717.79 100.00 969.70 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ต้นทุนบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

374.11

4.50

76.71

71.39

0.86

14.64

500.17

6.00

87.06

69.68

0.84

12.13

687.40

7.86

111.28

70.89

0.81

11.48

รวมค่าใช้จ่าย 455.32 86.89 593.23 82.65 806.54 83.17

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

68.70

4.54

20.40

13.11

0.87

3.89

124.56

7.21

33.29

17.35

1.00

4.64

163.16

7.73

36.55

16.83

0.80

3.77

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 43.77 8.35 84.06 11.71 118.88 12.26

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(Fully	Diluted)	(บาท) 29.18 0.41 0.59

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น
(Weighted	Average)	(บาท)

29.18 0.49 0.59

มูลค่าที่ตราไว้	(บาท) 100.00 1.00 1.00
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	 งบกระแสเงินสด

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ	(กลับรายการค่าเผื่อ)	สินค้าล้าสมัย

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน

ขาดทุน	(ก�าไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเผื่อภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

ดอกเบี้ยจ่าย

64.17

21.08

0.56

(0.04)

0.02

(0.03)

-

4.54

117.36

24.28

2.21

1.53

(0.60)

0.34

0.20

7.21

155.44

27.43

2.65

0.51

(2.33)

(1.59)

0.09

7.73

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจ�า

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า

เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

90.29

17.74

23.85

-

4.21

0.01

(2.58)

(0.37)

16.55

152.53

(63.58)

(63.47)

-

2.08

-

33.70

3.68

(3.31)

189.93

(143.74)

(28.94)

(3.42)

(4.48)

0.17

16.48

(2.22)

0.68

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน

จ่ายภาษี

จ่ายดอกเบี้ย

149.71

(17.28)

(4.54)

61.63

(24.14)

(7.12)

24.46

(25.52)

(7.64)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 127.89 30.37 (8.70)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง	(เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่น

5.42

-

0.28

(47.16)

(0.54)

(52.10)

0.66

(61.42)

0.54

16.81

2.34

(78.39)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (41.46) (113.40) (58.70)
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(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เงินกู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

จ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

จ่ายเงินสดปันผล

7.61

-

5.86

(2.41)

-

(72.30)

5.66

-

4.30

(2.22)

95.94

(21.00)

74.37

-

30.61

(2.94)

-

(37.99)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (61.24) 82.68 64.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ 25.18 (0.35) (3.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 22.05 47.23 46.89

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 47.23 46.89 43.54

	 1.3		 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง		

อัตราส่วนสภาพคล่อง				 	(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 	(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		 (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	 	(เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ		 (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย		 (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	 (เท่า)

ระยะเวลาช�าระหนี้		 	 	(วัน)

Cash	Cycle	 	 	 		 	(วัน)

1.49

0.79

1.10

7.08

50.81

9.93

36.27

13.30

27.07

60.01

1.97

1.16

0.19

7.56

48.26

12.11

30.13

11.49

31.34

47.05

1.80

1.19

(0.04)

4.99

73.09

12.57

29.04

9.50

38.43		

63.70

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	

อัตราก�าไรขั้นต้น		 	 		 	(%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน		 (%)

อัตราก�าไรอื่น		 	 		 		 	(%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร		 (%)

อัตราก�าไรสุทธิ			 		 		 (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		 (%)

27.30

12.57

0.62

195.38

8.35

18.46

29.15

16.97

0.46

25.05

11.71

27.89

27.54

15.94

1.06

(5.69)

12.39

28.27

	 งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
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รายการ ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 	(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพถาวร		 (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	 	(เท่า)

12.27

43.94

1.47

18.12

59.17

1.55

17.52

63.00

1.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย	 (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	 (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล	 (%)

0.60

33.00

1.01

162.79

0.50

8.66

0.34

45.20

0.71

4.65

(0.06)

52.15

2 ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
	 2.1		 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการผลิต
และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งผลิตให้
มีระดับลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคาร
สูง	เป็นต้น	ดังนั้นจึงมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า	และจากข้อมูลการพยากรณ์
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	ได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงระยะเวลา	20	ปี
ข้างหน้า	คือ	ระหว่างปี	2553-2573	ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในประเทศจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.91	ต่อปี	
ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี	้ท�าให้	กฟผ.	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า
ทั้งหมดของประเทศไทย	รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และการไฟฟ้าภูมิภาค	(“กฟภ.”)	ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	จะต้องด�าเนินการปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ซึ่งจะส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	 	 ภายหลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิเมือ่ปี	2540	เป็นต้นมา	เศรษฐกจิในประเทศได้มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	ภาคอตุสาหกรรม
ต่างขยายก�าลงัการผลติเพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลท�าให้ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด	จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ	มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องจากยอดขาย	512.20	ล้านบาทในปี	2553	เป็น	700.86	ล้านบาทในปี	2554	และ	940.35	ล้านบาทในปี	2555	
ตามการขยายตวัทางเศรฐกจิและภาคอตุสาหกรรมการผลติ	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาราคาวตัถดุบิทีส่�าคญัไม่ว่าจะเป็นเหลก็
ซิลิกอน	และ	Copper	Foil	ซึ่งเป็นลวดทองแดงที่ใช้ในการพันฉนวนส�าหรับขดลวดแรงต�่ามีความผันผวนอย่างมาก	แต่ด้วย
ประสบการณ์ของทมีผูบ้รหิารซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า	35	ปี	ประกอบกบัการเลอืกใช้เครือ่งจกัร
ทีท่นัสมยัและเทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ	ท�าให้บรษิทัฯ	มผีลประกอบการทีม่ผีลก�าไรมาโดยตลอด	นอกเหนอืจากนี้
แล้ว	บรษิทัฯ	ยงัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการวางแผนทรพัยากรทางธรุกจิขององค์กรโดย
รวม	(Enterprise	Resources	Planning	หรอื	ERP)	เข้ามาใช้ในการบรหิารงานทกุภาคส่วนของบรษิทัฯ	ไม่ว่าจะเป็น	การผลติ	
การจัดซื้อ	การขาย	บัญชีและการเงิน	รวมถึงการบริหารคลังสินค้า	เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกันได้รวดเร็วด้วยระบบ	Real	Time	จึงช่วยให้การท�างานโดยรวมของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 จากการที่บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเป็นอย่างมาก	จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	
384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการ
ออกแบบ	การผลิต	และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	รวมถึงการได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติ
การทดสอบ	ตามมาตรฐาน	มอก.17025-2548	(ISO/IEC	17025:2005)	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟ
ฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า	
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	 รายได้

	 	 บริษัทฯ	มีรายได้รวม	จ�านวน	524.02	ล้านบาทในปี	2553	จ�านวน	717.79	ล้านบาทในปี	2554	และจ�านวน	969.70	
ล้านบาทในปี	2555	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ	รวมทั้งรายได้อื่น	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	 รายได้จากการขาย

ประเภทลูกค้า ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ล้านบาท สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 231.56 45.21 40.18 327.48 46.73 41.42 330.59 35.16 0.95

ตัวแทนจ�าหน่าย 98.28 19.19 (3.09) 118.00 16.84 20.08 207.94 22.12 76.22

เอกชน 182.37 35.61 (22.11) 255.38 36.44 40.03 401.82 42.73 57.35

รวมรายได้จากการขาย 512.20 100.00 2.29 700.86 100.00 36.83 940.35 100.00 34.17

	 	 ส�าหรับปี	2553	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	512.20	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2552	คิดเป็นร้อยละ	2.29	โดย
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ	40.18	
เนือ่งจากความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ตามการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิในประเทศ	ในขณะทีร่ายได้จากการขายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าให้แก่ลกูค้าเอกชนและลกูค้าประเภทตวัแทนจ�าหน่ายปรบัตวัลดลงร้อยละ	22.11	และ	3.09	ตามล�าดบั	ซึง่เป็นผลมาจาก
ปัญหาความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศในช่วงครึง่แรกของปี	รวมถงึภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้	บรษิทัฯ	จงึได้มกีารปรบั
แผนการตลาดและเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	มากขึ้น	ท�าให้ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าภาคเอกชนเริ่มปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

	 	 ส�าหรับปี	2554	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	700.86	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	คิดเป็นร้อยละ	36.83	
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าเอกชนเพิ่มขึ้นจากจ�านวน	
231.56	ล้านบาทและจ�านวน	182.37	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ใน	2553	เป็นจ�านวน	327.48	ล้านบาทและ	จ�านวน	255.38	ล้าน
บาท	ตามล�าดบั	ในปี	2554	คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ	41.42	และ	40.03	ซึง่เป็นผลมาจากการลงทนุขยายระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าตามการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิในประเทศ	ส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าประเภท
ตัวแทนจ�าหน่ายมีจ�านวน	118.01	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2553	คิดเป็นร้อยละ	20.08

	 	 ส�าหรบัปี	2555	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายจ�านวน	940.35	ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี	2554	คดิเป็นร้อยละ	34.17	โดย
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าเอกชนในประเทศ	และตวัแทนจ�าหน่ายเพิม่ขึน้จากจ�านวน	255.38	ล้านบาท
และ	118.00	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2554	เป็นจ�านวน	401.82	ล้านบาท	และจ�านวน	207.94	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	
2555	คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ	57.35	และ	ร้อยละ	76.22	เป็นผลจากการขายตวัของเศรฐกจิในประเทศ	และในภมูภิาค
เอเชยี	ซึง่มกีารลงทนุและขยายตวัในกลุม่ของธรุกจิพลงังาน	ส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าทีเ่ป็นหน่วย
งานรัฐ	และรัฐวิสาหกิจมีจ�านวน	330.59	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียงกับปี	2554

	 รายได้จากการบริการ

	 	 รายได้จากการบรกิารของบรษิทัฯ	ปี	2553-2555	มจี�านวน	8.57	ล้านบาท	จ�านวน	13.60	ล้านบาท	และจ�านวน	19.16	
ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยรายได้จากการบรกิารสามารถแบ่งเป็น	(1)	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	(2)	รายได้จากการ
ให้บรกิารตรวจเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง	และ	(3)	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	ทัง้นี	้หากพจิารณารายได้
จากการบริการในปี	2555	จะประกอบด้วย	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	14.14	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ	73.82	ของรายได้จากการบริการ	รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงจ�านวน	2.22	ล้าน
บาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11.59	ของรายได้จากการบริการ	และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	0.68	ล้าน
บาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	3.57	ของรายได้จากการบริการ	

	 รายได้อื่น
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	 	 รายได้อืน่ของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	ดอกเบีย้รบั	เป็นต้น	ในปี	
2553-2555	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นจ�านวน	3.25	ล้านบาท	จ�านวน	3.33	ล้านบาท	จ�านวน	10.20	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ส�าหรับ
ปี	2553	รายได้อื่นที่เป็นรายการหลัก	ได้แก่	หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืนจ�านวน	1.36	ล้านบาท	และรายได้จากการขายเศษซาก
จ�านวน	1.35	ล้านบาทส�าหรบัปี	2554	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่จ�านวน	3.33	ล้านบาท	โดยรายได้อืน่ทีเ่ป็นรายการหลกั	ได้แก่	ราย
ได้จากการขายเศษซากจ�านวน	1.16	ล้านบาท	รายได้จากการขายสนิทรพัย์ถาวรจ�านวน	0.60	ล้านบาท	และหนีส้งสยัจะสญู
ได้รบัคนืจ�านวน	0.73	ล้านบาท	และส�าหรบัปี	2555	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่จ�านวน	10.20	ล้านบาท	โดยรายได้อืน่ทีเ่ป็นรายการ
หลกัได้แก่	รายได้จากการขายเศษซาก	2.95	ล้านบาท	รายได้จากการขายสนิทรพัย์ถาวร	2.33	ล้านบาท	ก�าไรจากอตัราแลก
เปลี่ยน	2.36	ล้านบาท	และหนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	1.11	ล้านบาท

	 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ต้นทุนขายและบริการ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และดอกเบี้ยจ่าย	
โดยในปี	2553-2555	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	459.85	ล้านบาท	จ�านวน	600.43	ล้านบาท	และจ�านวน	814.26	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 ต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น

	 	 ต้นทนุขายและบรกิารถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	มต้ีนทนุขายและบรกิารจ�านวน	378.61	ล้านบาท	
ในปี	2553	จ�านวน	506.17	ล้านบาท	ในปี	2554	และจ�านวน	695.26	ล้านบาท	ในปี	2555	ซึ่งคิดเป็น	ร้อยละ	82.33	ร้อยละ	
84.30	และร้อยละ	85.39	ของค่าใช้จ่ายรวม	ตามล�าดับ

	 	 หากพิจารณาต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ	บริษัทฯ	มีสัดส่วนดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ	72.70	ร้อยละ	70.85	และร้อยละ	72.46	ของรายได้จากการขายและบริการ	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นอัตราก�าไร
ขั้นต้นเท่ากับ	ร้อยละ	27.30	ร้อยละ	29.15	และร้อยละ	27.54	ตามล�าดับ	ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของ	
บริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 สดัส่วนการขายผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าแต่ละประเภท	(Customer	Mix)	ในแต่ละปี	จากการทีล่กูค้าของบรษิทัฯ	สามารถ
แบ่งเป็น	3	ประเภทหลกั	ประกอบด้วย	(1)	ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิ	(2)	ลกูค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่าย	
และ	(3)	ลกูค้าเอกชน	ซึง่การจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทัง้	3	ประเภทกม็อีตัราก�าไรขัน้ต้นทีแ่ตกต่างกนั	โดย
ลกูค้าประเภทหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิเป็นกลุม่ทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูสดุเนือ่งจากเป็นการสัง่ซือ้จ�านวนมากใน
แต่ละครัง้ท�าให้ต้นทนุต่อหน่วยต�า่กว่าการผลติหม้อแปลงของลกูค้าประเภทอืน่	รองลงมาเป็นลกูค้าประเภทตวัแทน
จ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2554	ซึง่เป็นปีทีบ่รษิทัฯ	มอีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูนัน้	จะเหน็ว่าสดัส่วนการขายหม้อแปลง
ให้แก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ	46.73	ของรายได้จากการขายรวม	ในขณะที่ปี	2555	
บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ากลุม่นีเ้พยีงร้อยละ	35.16	และหากพจิารณาสดัส่วนรายได้
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าประเภทตวัแทนจ�าหน่ายจะเหน็ว่ามสีดัส่วนร้อยละ	19.19	ในปี	2553	ร้อยละ	
16.84	ในปี	2554	และร้อยละ	22.12	ในปี	2555

2.	 ต้นทุนราคาวัตถุดิบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	วัตถุดิบหลัก	ประกอบด้วย	เหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	
Foil	ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยราย	และราคาปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก	ดังนั้นจึงมีความ
ผันผวนสูง	โดยหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก	ท�าให้ราคาเหล็กซิลิกอนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้น
ปี	2553	จนถึงช่วงสิ้นปี	2555	คิดเป็นประมาณร้อยละ	43	ในขณะที่ราคาลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	นั้น	
ราคาได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่สิน้	ปี	2555	ราคาของวตัถดุบิทัง้สองประเภทได้ปรบัตวัขึน้ไปจนสงูกว่า
ช่วงต้นปี	2553	ประมาณร้อยละ	10-13

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 	 บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและการบรหิารจ�านวน	76.71	ล้านบาท	ในปี	2553	จ�านวน	87.06	ล้านบาท	ในปี	2554	
และจ�านวน	111.28	ล้านบาท	ในปี	2555	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.64	ร้อยละ	12.13	และร้อยละ	11.48	ของรายได้รวม	
ตามล�าดับ	

	 	 โดยในปี	2554	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	87.06	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2553	คดิเป็นร้อยละ	
13.50	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นสัดส่วน
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ร้อยละ	29.65	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.35	และค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.09	ของค่า
ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	หากพจิารณาสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมจะเท่ากบัร้อยละ	12.13	ซึง่
ลดลงจากร้อยละ	14.64	ในปี	2553	โดยมีสาเหตจุากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้รวมทีสู่งกว่าอัตราการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร

	 	 โดยในปี	2555	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	111.28	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2554	คดิเป็นร้อยละ	
27.81	เนื่องจากบริษัท	ฯ	มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นจาก	25.81	ล้านบาท	ในปี	2554	เป็น	29.39	ล้าน
บาท	จากการทีบ่รษิทัฯ	มกีารปรบัโครงสร้างรายได้	ท�าให้มผีูบ้รหิารเพิม่ขึน้	และมกีารปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดอืน	นอกจาก
นี้บริษัทฯ	มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็นอาคารส�านักงานแห่งใหม่	การลงทุนในเครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	จึงท�าให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก	9.01	ล้านบาท	ในปี	2554	เป็น	12.38	
ล้านบาท	ในป	ี2555	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญในป	ี2555	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและ
พนักงาน	คิดเป็นร้อยละ	26.41	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11.13	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
6.81	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

	 ภาระดอกเบี้ยจ่าย

	 	 ในปี	2553-2555	บริษัทฯ	มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	จ�านวน	4.54	ล้านบาท	จ�านวน	7.20	ล้านบาท	และจ�านวน	2.72	ล้าน
บาท	ตามล�าดบั	ภาระดอกเบีย้จ่ายส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ	เกดิขึน้จากการใช้วงเงนิ	P/N	และ	LC/TR	ซึง่เป็นวงเงนิกูย้มืประเภท
หมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	และจากการที่บริษัทฯ	มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี	
2554	และในปี	2555	จงึท�าให้บรษิทัฯ	มกีารใช้วงเงนิกูย้มืประเภทหมนุเวยีนจากธนาคารในการสัง่ซือ้วตัถดุบิเพือ่น�ามาใช้ใน
การผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	ส่งผลท�าให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	ในปี	2554	และปี	2555	บริษัทฯ	
มีการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	เพื่อใช้ลงทุนสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่และลงทุนในเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	จึงท�าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้นในปี	2554	และ	2555

	 ก�าไรสุทธิ

	 	 จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2553-2555	บรษิทัฯ	มกี�าไรสทุธ	ิจ�านวน	43.77	ล้านบาท	จ�านวน	
84.06	ล้านบาท	และจ�านวน	118.88	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ	ร้อยละ	8.35	ร้อยละ	11.71	และร้อยละ	
12.26	ตามล�าดับ	

	 	 หากพิจารณาอัตราก�าไรสุทธิในช่วงปีที่ผ่านมา	จะเห็นได้ว่าอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	หากราย
ได้บริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า	ได้แก่	กลุ่มลูกค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง	อยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	
เนื่องจากบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ประมาณร้อยละ	37-40	เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามรายได้	เช่น	ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน	ค่าเสื่อมราคาเป็นต้น	ในปี	2555	รายได้จากการขายของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ	34.17	จากปี	2554	แต่อัตราก�าไรสุทธิกลับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	เป็นผลมาจากสัดส่วนในการขายสินค้าให้ลูกค้าในกลุ่ม
ที่เป็นลูกค้าเอกชนและกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายเพิ่มสูงขึ้น

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	

	 	 เมือ่พจิารณาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้	(Return	on	Equity)	จะเหน็ว่าอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ส�าหรบัปี	2553และ	
2554	จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ	โดยบริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย
ละ	18.46	ในปี	2553	ร้อยละ	27.89	ในปี	2554	และร้อยละ	25.79	ในปี	2555	ส�าหรับปี	2555	บริษัทฯ	มีอัตราตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับปี	2554	เนื่องจากบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทร้อยละ	25.79	
นอกจากนี้	ในปี	2553-2555	บริษัทฯ	ยังมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เท่ากับร้อยละ	162.78	ร้อยละ	45.20	และร้อยละ	52.15	ตามล�าดับ
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	 2.2		 ฐานะทางการเงิน

	 (ก)	 สินทรัพย์

	 	 	ณ	สิน้ปี	2553-2555	บริษัทฯ	มีสนิทรพัย์รวมจ�านวน	357.42	ล้านบาท	จ�านวน	570.44	ล้านบาท	และจ�านวน	
786.97	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	ได้แก่	ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์	ลกูหนีก้ารค้า	และสนิค้า
คงเหลือ	โดยในปี	2555	สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	32.96	ร้อยละ	
32.82	และร้อยละ	22.40	ตามล�าดับ	ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 ลูกหนี้การค้า

	 	 บรษิทัฯ	มลีกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ�านวน	64.54	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2553	จ�านวน	120.00	
ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2554	และจ�านวน	262.11	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	18.06	ร้อยละ	21.04	
และร้อยละ	33.31	ของสินทรัพย์รวม	ตามล�าดับ	สาเหตุที่ยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ณ	สิ้นปี	
2555	มีสัดส่วนที่สูงขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2554	ค่อนข้างมากเนื่องจากรายได้จากการขายประมาณร้อยละ	33	เกิดขึ้นใน
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม	ซึ่งโดยปกติระยะเวลาช�าระหนี้ของลูกค้าจะอยู่ระหว่าง	30-70	วัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึง
อยู่ระหว่างรอเรียกเก็บเงินค่าขายสินค้าจากลูกค้าดังกล่าวและส่งผลท�าให้ยอดลูกหนี้การค้าสะสมเพิ่มขึ้น

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้	(Credit	Term)	แก่ลูกค้าประมาณ	30-60	วัน	แต่หากเป็นลูกค้า
ใหม่	บริษัทฯ	อาจก�าหนดให้ลูกค้าช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสดก่อนส่งมอบสินค้า	หรือช�าระเงินมัดจ�าค่าสินค้าล่วงหน้า	
หรอืหากเป็นลกูค้าต่างประเทศ	อาจก�าหนดให้ลกูค้าโอนเงนิเข้าบญัชี	หรอืช�าระเป็น	L/C	at	Sight	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัการ
วิเคราะห์ลูกค้าของฝ่ายขายโดยค�านึงถึงศักยภาพในการช�าระหนี้ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	โดยในช่วงที่ผ่านมา	บริษัทฯ	
มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ	50.81	วัน	ในปี	2553	48.26	วัน	ในปี	2554	และ	73.09	วัน	ส�าหรับปี	2555

ระยะเวลาค้างช�าระ ณ	31	ธ.ค.	2553 ณ	31	ธ.ค.	2554 ณ	31	ธ.ค.	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 36.19 56.07 91.48 76.24 160.73 61.33

ค้างช�าระเกินก�าหนด	:

	ไม่เกิน	3	เดือน 14.89 23.07 14.30 11.91 92.25 35.20

	3-6	เดือน 0.29 0.45 4.11 3.43 1.80 0.69

	6-12	เดือน 1.48 2.29 4.60 3.83 0.69 0.27

	มากกว่า	12	เดือน 11.69 18.11 5.50 4.58 6.64 2.54

ลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 64.54 100.00 119.99 100.00 262.11 100.00

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11.49) (4.72) (4.11)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 53.05 115.27 258.00

	 	 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า	ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2553-2555	มีสัดส่วน	ร้อยละ	
56.07	ร้อยละ	76.24	และร้อยละ	61.33	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ในขณะที่
ลูกหนี้ค้างช�าระของบริษัทฯ	มีสัดส่วนร้อยละ	43.93	ร้อยละ	23.76	และร้อยละ	38.67	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ	ยัง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและช�าระเงินของลูกค้า	และจากการที่ลูกค้า
เอกชนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ไปติดตั้ง
ในโครงการต่างๆ	ดังนั้น	การช�าระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของ
โครงการได้แลว้เท่านัน้	ซึง่ในบางครัง้อาจตอ้งใชเ้วลานาน	อย่างไรกต็าม	บรษิัทฯ	สามารถเรียกเกบ็เงนิจากลูกหนีด้ัง
กล่าวได้ครบถ้วน

	 	 ณ	สิ้นปี	2553-2555	บริษัทฯ	มีสัดส่วนลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดมากกว่า	1	ปี	คิดเป็น	ร้อยละ	18.11	ร้อย
ละ	4.58	และร้อยละ	2.53	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ในปี	2555	ยอดลูกหนี้
ที่ค้างช�าระเกินก�าหนด	1	ปีเพิ่มขึ้นจากปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	20.64	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้พิจารณาด�าเนินการ
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ต่างๆ	เพื่อติดตามหนี้จ�านวนดังกล่าวซึ่งมีทั้งการด�าเนินการตามกฎหมาย	หรือการเจรจาให้ลูกหนี้ทยอยช�าระหนี้ให้
แก่บรษิทัฯ	ส�าหรบัลกูหนีร้ายทีย่งัสามารถตดิต่อได้	โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมและจ�าเป็นของลกูหนีแ้ต่ละ
ราย	โดยฝ่ายจัดการจะให้ความส�าคัญและมีการติดตามความคืบหน้าและการด�าเนินการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดในการประชุมซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกเดือน	ส่งผลท�าให้บริษัทฯ	ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ	จ�านวน	1.36	ล้านบาท	ในปี	2553	จ�านวน	0.20	ล้านบาท	ในปี	2554	และจ�านวน	1.18	ล้านบาท	ในปี	2555

	 	 ส�าหรบันโยบายในการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	บรษิทัฯ	พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากจ�านวน
ทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได้	โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนีแ้ละพจิารณาถงึฐานะของลกูหนีแ้ต่ละรายใน
ปัจจุบัน	โดย	ณ	สิ้นปี	2555	บริษัทฯ	มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	4.11	ล้านบาท	ซึ่งต�่ากว่ายอดลูก
หนี้การค้าที่ค้างช�าระเกินก�าหนดมากกว่า	1	ปี	เป็นจ�านวนเงิน	2.53	ล้านบาท	เนื่องจากมีลูกหนี้บางรายที่ค้างช�าระ
มากกว่า	12	เดือนได้จ่ายช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ	บางส่วนในเดือนมกราคม	2555	บริษัทฯ	จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส�าหรับลูกหนี้รายดังกล่าว	

	 สินค้าคงเหลือ

	 	 ณ	สิน้ปี	2553-2555	บรษิทัฯ	มสีนิค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มคณุภาพและค่าเผือ่มลูค่าสนิค้า
ลดลงจ�านวน	86.96	ล้านบาท	จ�านวน	150.44	ล้านบาท	และจ�านวน	179.37	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยส่วนประกอบ
ของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด	คือ	วัตถุดิบ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ	54.90	ร้อยละ	
48.03	ร้อยละ	55.86	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เนื่องจาก

•	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อย
รายและในการสัง่ซือ้จะต้องสัง่จองวตัถดุบิล่วงหน้าจากผูผ้ลติ	หรอื	Supplier	เพือ่ให้มปีรมิาณวตัถดุบิเพยีงพอ
กับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต	และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

•	 โดยทั่วไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งชุดจะต้องใช้วัตถุดิบหลายขนาด	ซึ่งปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละ
ขนาดจะแตกต่างกัน	ในขณะที่การสั่งซื้อวัตถุดิบจะมีปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต�่า	(Minimum	Order)	จึง
ท�าให้มีวัตถุดิบคงเหลืออยู่จ�านวนหนึ่ง	

•	 เนือ่งจากวตัถดุบิบางประเภท	เช่น	Copper	Foil	ลวดกลมอาบน�า้ยา	เป็นต้น	จะมลีกัษณะเป็นม้วน	ในการเบกิ
ใช้วัตถุดิบจะมีเศษทองแดงหรือลวดที่เหลือปลายม้วน	ซึ่งบริษัทฯ	จะพิจารณาขายเศษวัตถุดิบดังกล่าวตาม
ความเหมาะสม	โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตัดจ�าหน่ายออกไป	บริษัทฯ	จะยังคงบันทึกเศษทองแดงหรือ
ลวดดังกล่าวเป็นวัตถุดิบคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	2553 ณ	31	ธ.ค.	2554 ณ	31	ธ.ค.	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 47.41 54.52 72.26 48.03 100.19 55.86

งานระหว่างท�า 9.06 10.42 13.99 9.30 11.45 6.39

สินค้าส�าเร็จรูป 30.16 34.68 53.40 35.5 57.22 31.90

สินค้าระหว่างทาง - - 10.79 7.17 10.51 5.86

รวมสินค้าคงเหลือ 86.96 100.00 150.44 100.00 179.37 100.00

หกั	:	ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพและส�ารองค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลง (1.09) (2.62) (3.13)

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 85.87 147.82 176.24

	 	 หากพิจารณาสัดส่วนสินค้าส�าเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ่งเท่ากับร้อยละ	34.68	ณ	สิ้นปี	2553	ร้อยละ	35.50	
ณ	สิน้ปี	2554	ร้อยละ	31.90	ณ	สิน้ปี	2555	จะเหน็ว่าเปลีย่นแปลงไปไนทศิทางเดยีวกนักบัระยะเวลาการขายสนิค้า
ซึ่งเท่ากับ	36.27	วัน	30.13	วัน	และ	29.04	วัน	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	สินค้าส�าเร็จรูป	ประกอบด้วย	(1)	หม้อแปลงไฟฟ้าที่
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ผลิตเสร็จแล้วและรอจัดส่งให้แก่ลูกค้า	เนื่องจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่	บริษัทฯ	จะจัดส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้	ดังนั้น	ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ	ซึ่งใน
บางครั้งลูกค้าจะแจ้งเลื่อนก�าหนดการจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	ท�าให้บริษัทฯ	จะยังคงบันทึกหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว
เป็นสนิค้าส�าเรจ็รปู	เนือ่งจากตามนโยบายบญัชขีองบรษิทัฯ	จะบนัทกึเป็นรายได้ต่อเมือ่ได้จดัส่งหม้อแปลงให้แก่ลกูค้า
แล้วเท่านั้น	(2)	หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตส�ารองไว้เพื่อขาย	จากการที่ในปี	2553	ยอดขายของบริษัทฯ	เติบโตอย่างก้าว
กระโดด	บรษิทัฯ	จงึให้ความส�าคญักบัการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเรจ็รปูส�ารองไว้เพือ่ขายมากขึน้ในปี	2554	โดยจะ
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดมาตรฐานทีม่ยีอดสัง่ซือ้เป็นประจ�า	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ	สามารถวางแผนการผลติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จากสาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้บริษัทฯ	มีหม้อแปลงส�าเร็จรูปคงเหลือเพิ่มขึ้น	

	 	 ส�าหรับปี	2555	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลด
ลงจ�านวน	179.37	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	19.23	โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารอง
ดงักล่าว	ประกอบด้วย	วตัถดุบิจ�านวน	110.70	ล้านบาท	งานระหว่างท�าจ�านวน	11.45	ล้านบาท	และสนิค้าส�าเรจ็รปู
จ�านวน	57.22	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากยอด	ณ	สิ้นปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	53.20	ร้อยละ	18.16	และ
ร้อยละ	7.15	ตามล�าดบั	จะเหน็ได้ว่าเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	ซึง่เป็นผลมาจากบรษิทัฯ	มมีลูค่างานทีย่งัไม่ส่งมอบ	ณ	
วนัที่	31	ธนัวาคม	2555	จ�านวน	160	ล้านบาท	บรษิทัฯ	จงึต้องมกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิล่วงหน้า	รวมทัง้ผลติหม้อแปลงไฟ
ฟ้าเพื่อรอส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามก�าหนดเวลา	

	 	 ณ	สิน้ปี	2554	และปี	2555	บรษิทัฯ	มกีารตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพเท่ากบั	1.71	ล้านบาท	และ2.31	ล้าน
บาท	ตามล�าดบั	ซึง่เป็นการตัง้ส�ารองส�าหรบัสนิค้าคงเหลอืทกุประเภทโดยฝ่ายผลติจะพจิารณาจากการใช้ประโยชน์
ของสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ	หากรายการใดไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้	บริษัทฯ	จะพิจารณาขายสินค้าคงเหลือ
ดงักล่าวเป็นเศษวตัถดุบิและตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพเท่ากบัผลต่างระหว่างต้นทนุและราคาทีค่าดว่าจะขายได้	
นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเท่ากับ	0.40	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2554	และ	0.82	ล้าน
บาท	ณ	สิ้นปี	2555	ซึ่งเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูป	โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่างราคาต้นทุนของ
หม้อแปลงไฟฟ้าส�าเร็จรูปกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้จากการขาย

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 บรษิทัฯ	มทีีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์สทุธจิ�านวน	157.73	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2553	จ�านวน	197.51	ล้านบาท	ณ	
สิ้นปี	2554	และจ�านวน	259.37	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ	44.13	ร้อย
ละ	34.62	และร้อยละ	32.96	ตามล�าดบั	โดยในปี	2553	บรษิทัฯ	ซือ้ทีด่นิเพือ่ก่อสร้างอาคารส�านกังานจ�านวน	13.45	
ล้านบาท	รวมทัง้มกีารลงทนุในโครงการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงั	จงึท�าให้ต้องมกีารต่อเตมิอาคารเพือ่รองรบั
การผลิตในส่วนดังกล่าวจ�านวน	8.01	ล้านบาท	และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ�านวน	15.49	ล้านบาท	
เช่น	เครื่องพันคอยล	์เครน	แท่นเรียงเหล็ก	เตาอบหม้อแปลง	เป็นต้น	และในปี	2554	บริษัทฯ	มีการก่อสร้างอาคาร
ส�านกังานแห่งใหม่จ�านวน	28.98	ล้านบาท	(อยูร่ะหว่างก่อสร้าง)	และลงทนุซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้	25.10	
ล้านบาท	เช่น	เครื่องพันคอยล์	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่องเช็คกระแสไฟฟ้าหม้อแปลง	เป็นต้น	

	 	 ส�าหรับปี	2555	บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จ�านวน	61.86	ล้านบาท	เนื่อง
จากบริษัทฯ	มีการก่อสร้างอาคารส�านักงาน	(แล้วเสร็จในปี	2555)	และอาคารโรงงานเพิ่มเติม	จ�านวน	30.03	ล้าน
บาท	และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	22.10	ล้านบาท	เช่น	เครื่อง	Slit	เหล็ก	เครื่องตัดเหล็ก	และเครื่อง
พันคอยล์	เป็นต้น

	 (ข)	 สภาพคล่อง
	 กระแสเงินสด

	 	 ในปี	2553	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	127.89	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	
มีก�าไรก่อนหักภาษีจ�านวน	64.17	ล้านบาท	และได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าจ�านวน	17.74	ล้านบาท	สินค้าคง
เหลือลดลงจ�านวน	23.85	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ�านวน	41.46	
ล้านบาท	โดยได้น�าเงินไปลงทุนซื้อสินทรัพย์จ�านวน	47.16	ล้านบาท	และเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	
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ลดลง	5.42	ล้านบาท	รายการทีส่�าคญัประกอบด้วย	การซือ้ทีด่นิเพือ่ก่อสร้างอาคารส�านกังานจ�านวน	14.09	ล้านบาท	
และลงทุนในโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังซึ่งรวมทั้งการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ประมาณ	23.50	ล้านบาท	นอกจากนี้บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	61.24	
ล้านบาท	โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน	7.61	ล้านบาท	เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ�านวน	5.86	ล้านบาท	และจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�านวน	72.30	ล้านบาท	จากสาเหตดุงักล่าวท�าให้ในปี	2553	
บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�านวน	25.18	ล้านบาท

	 	 ในปี	2554	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	30.37	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	
มีก�าไรก่อนหักภาษีจ�านวน	117.36	ล้านบาทและน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
จ�านวน	63.47	ล้านบาทและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	63.58	ล้านบาท	และมีเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	
33.70	ล้านบาท	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุจ�านวน	113.40	ล้านบาท	โดยน�าเงนิไป
ลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์จ�านวน	52.10	ล้านบาทและลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน	61.42	
ล้านบาท	รายการที่ส�าคัญประกอบด้วย	เครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน	25.10	ล้านบาท	อาคารส�านักงานแห่งใหม่
จ�านวน	28.97	ล้านบาท	นอกจากนี้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	82.68	ล้านบาท	โดยได้
รบัเงนิจากการออกหุน้เพิม่ทนุจ�านวน	95.94	ล้านบาท	ในขณะทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�านวน	21.00	ล้าน
บาท	จากเหตุดังกล่าวท�าให้ในปี	2554	บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน	0.35	ล้านบาท

	 	 ส�าหรับปี	2555	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด�าเนินงานจ�านวน	8.70	ล้านบาท	ถึงแม้ว่า	บริษัทฯ	
จะมีก�าไรก่อนหักภาษีสูงถึง	155.44	ล้านบาท	แต่ก็ได้น�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	ในส่วนของลูกหนี้การค้าที่เพิ่ม
ขึ้นจ�านวน	145.39	ล้านบาท	สินค้าที่เพิ่มขึ้น	28.94	ล้านบาท	และบริษัทฯ	น�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	เพิ่มขึ้น
จ�านวน	78.39	ล้านบาท	สินทรัพย์ที่ส�าคัญที่ลงทุน	เช่น	อาคารส�านักงานและอาคารโรงงาน	จ�านวน	30.03	ล้านบาท	
เครือ่งจักรและอปุกรณ์จ�านวน	22.10	ล้านบาท	และซือ้เครือ่งใช้	เครือ่งตกแต่งส�านกังานและยานพาหนะเพิม่ขึน้	ใน
ขณะที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน	จ�านวน	64.05	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น	
จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จ�านวน	74.37	ล้านบาท	เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จ�านวน	46.27	ล้านบาท	และมกีารจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	37.99	ล้านบาท	จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ในปี	2555	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน	3.35	ล้านบาท

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 127.89 30.37 (8.70)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (41.46) (113.40) (58.70)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (61.24) 82.68 64.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 	 25.18 (0.35) (3.35)

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 	 ณ	สิ้นปี	2553-2555	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.49	เท่า	1.97	เท่า	และ	1.80	เท่า	ตามล�าดับ	
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	0.79	เท่า	1.16	เท่า	และ	1.19	เท่าตามล�าดับ	สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนั้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อ
สินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ	44.45	ร้อยละ	40.23	และร้อยละ	33.59	ตามล�าดับ

	 	 เมือ่พจิารณา	Cash	Cycle	ของบรษิทัฯ	จะเหน็ว่าบรษิทัฯ	ม	ีCash	Cycle	เท่ากบั	60.01	วนั	ในปี	2553	47.05	
วัน	ในปี	2554	และ	63.70	วัน	ในปี	2555	ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2552	บริษัทฯ	ได้น�าระบบ	ERP	เข้ามาใช้
ในการบริหารด้านการขายและสินค้าคงเหลือ	ท�าให้การบริหารสินค้าคงเหลือทั้งวัตถุดิบ	งานระหว่างท�า	และสินค้า
ส�าเรจ็รปูมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ส่งผลให้ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ลดลงเหลอื	29.04	วนั	ในปี	2555	ส�าหรบัระยะ
เวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ของบรษิทัฯ	ในปี	2553-2555	อยูท่ี่	50.81	วนั	48.26	วนั	และ	73.09	วนั	ตามล�าดบั	ส�าหรบัปี	2555	
ระยะเวลาในการเกบ็หนีข้องบรษิทัเพิม่สงูขึน้	เนือ่งจากในปี	2555	บรษิทัฯ	มกีารขายสนิค้าให้กบัโครงการจ�านวนมาก	
ซึ่งมีการส่งมอบงานช่วงปลายป	ีท�าให้มีลูกหนี้คงค้างสูงขึ้น	ส่วนระยะเวลาช�าระหนี้อยู่ที่	27.07	วัน	31.34	วัน	และ	
38.43	วัน	ตามล�าดับ
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ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง			(เท่า) 1.49 1.97 1.80

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 (เท่า) 0.79 1.16 1.19

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 50.81 48.26 73.09

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 (วัน) 36.27 30.13 29.04

ระยะเวลาช�าระหนี้	(วัน) 27.07 31.34 38.43

Cash	Cycle		 (วัน) 60.01 47.05 63.70
	 	

	 (ค)	 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 หนี้สิน

	 	 ณ	สิน้ปี	2553-2555	บรษิทัฯ	มหีนีส้นิรวมจ�านวน	134.65	ล้านบาท	จ�านวน	190.41	ล้านบาท	จ�านวน	326.06	
ล้านบาท	ตามล�าดบั	จะเหน็ว่าหนีส้นิรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยตลอดเนือ่งจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลให้มกีารสัง่ซือ้
วตัถดุบิเพือ่การผลติสนิค้าเพิม่ขึน้ตามไปด้วย	อย่างไรกต็าม	หากพจิารณาโครงสร้างหนีส้นิของบรษิทัฯ	จะพบว่าหนีส้นิ
ส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนทีใ่ช้ในการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ	ซึง่หากคดิเป็นสดัส่วนต่อหนีส้นิรวมจะเท่ากบั
ร้อยละ	96.58	ณ	สิ้นปี	2553	และร้อยละ	98.13	ณ	สิ้นปี	2554	และร้อยละ	89.28	ณ	สิ้นปี	2555	หนี้สินหมุนเวียนที่
ส�าคญั	ประกอบด้วย	เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคดิเป็นร้อยละ	42.09	ของหนีส้นิรวม	ณ	สิน้ปี	2555	ซึง่โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นเงนิกูย้มืประเภทตัว๋สญัญาใช้เงนิ	(Promissory	Note	:	P/N)	และ	LC/TR	ทีใ่ช้ในการสัง่ซือ้วตัถดุบิทัง้
จากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้	หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึงเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	23.75	ของ
หนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2555

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	สิ้นปี	2553	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	222.77	ล้านบาท	โดยมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	72.30	
ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯ	มีก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานในปี	2553	จ�านวน	43.77	ล้านบาท	และ	
ณ	สิน้ปี	2554	บรษิทัฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	380.03	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2553	จ�านวน	157.26	ล้านบาท	
เนือ่งจาก	บรษิทัฯ	มกีารเพิม่ทนุโดยทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี	2554	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2554	ได้มมีตอินมุตัใิห้บรษิทัฯ
เพิม่ทนุจดทะเบยีนอกี	50	ล้านบาทท�าให้	ณ	สิน้ปี	2554	บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนเป็น	200	ล้านบาทและส่วนเกนิมลูค่า
หุน้จ�านวน	45.94	ล้านบาท	นอกจากนี้	บรษิทัฯ	มกีารจ่ายเงนิปันผลจ�านวน	21	ล้านบาท	และบนัทกึประมาณการหนี้
สินส�าหรับต้นทุนในอดีตตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	1	มกราคม	2554	จ�านวน	1.74	ล้าน
บาท	ซึง่การบนัทกึดงักล่าวเป็นผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่19	เรือ่งผลประโยชน์พนกังาน	ทีเ่ริม่ใช้บงัคบั
ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2554	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	มกี�าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลการของปี	2554	จ�านวน	84.06	ล้านบาท

	 	 ณ	สิ้นปี	2555	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	460.92	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2554	จ�านวน	80.89	
ล้านบาท	ซึง่เพิม่ขึน้จากผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน	จ�านวน	118.88	ล้านบาท	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	มกีารจ่ายเงนิปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	37.99	ล้านบาท

	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 	 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	0.60	เท่า	ณ	สิ้นปี	2553	และเท่ากับ	0.50	เท่า	ณ	สิ้นปี	
2554	และเท่ากับ	0.71	เท่า	ณ	สิ้นปี	2555	สาเหตุหลักที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ	ลดลงในปี	2554	เนื่อง
จากบรษิทัฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทนุและก�าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ตามทีไ่ด้อธบิายในหวัข้อหนีส้นิและส่วน
ของผู้ถือหุ้น
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	 	 ณ	สิน้ปี	2555	บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้ิน้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั	0.71	เท่า	เพิม่ขึน้จาก	0.50	เท่า	ณ	สิน้ปี	2554	เป็น
ผลจากช่วงไตรมาสสดุท้าย	บรษิทัมกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิจ�านวนมากเพือ่ให้เพยีงพอส�าหรบัการผลติสนิค้าในช่วงไตรมาส	4	ของ
ปี	2555	และไตรมาส	1	ปี	2556	ท�าให้เงนิกูร้ะยะสัน้ทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานเพิม่สงูขึน้	เป็นจ�านวน	214.68	ล้านบาทในปี	2555	
จาก	125.42	ล้านบาทในปี	2554	และในปี	2555	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน	26.69	ล้านบาท	จาก	0.26	
ล้านบาทในปี	2554	จากงบลงทุนในอาคารส�านักงานแห่งใหม่	อาคารโรงงานและเครื่องจักร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

	

	 2.3			 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

	 	 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลงาน	เนื่องจากลูกค้ากลุ ่มที่เป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	จะมีกระบวนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธี
ประกวดราคา	ท�าให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ	อาจมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการประมูลงาน	นอกจากนี้	ยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ	ซึ่งจะส่งผล	
กระทบถงึช่วงระยะเวลาทีห่น่วยงานดงักล่าวจะเปิดประมลูงาน	โดยในอดตีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณร้อยละ	32-45	ของรายได้จากการขายรวม	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	
และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ติดต่อท�าธุรกิจกันมาเป็นเวลานานท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	มาอย่างต่อ
เนื่อง	และได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	ประกอบกับบริษัทฯ	ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่
สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของหน่วยงานทั้งสองแห่ง	ผู้บริหารจึงเชื่อว่าบริษัทฯ	
มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	

3 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในรอบปีบัญชี	2555	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	730,000	บาท	นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว	บริษัทฯ	ไม่มีค่าบริการอื่น
ที่ต้องช�าระให้กับผู้สอบบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	
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เกี่ยวกับ QTC
	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	กอ่ตัง้ขึน้เมือ่	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2539	
โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า	35	ปี	ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้	
ภารกิจของเราคือ	การสร้างผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตสินค้าคุณภาพสูง	และสามารถให้
ความมั่นใจในประสิทธิภาพและให้ความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้า	คิวทีซี	มุ่งมั่นให้กับการวิจัย
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อรับประกันว่าสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ทันสมัยและ
เปี่ยมประสิทธิภาพ	หม้อแปลงไฟฟ้า	คิวทีซี	จึงได้ผ่านการทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้า
ลัดวงจร	โดย	CESI	ประเทศอิตาลี	และ	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	หม้อแปลงคิวทีซี		
จึงเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูง

	 QTC	เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย	ซึง่ใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัร
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการผลิต	ซึ่งท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย	
คิวทีซี	จึงเหนือกว่าในด้านคุณภาพ	ความน่าเชื่อถือ	และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	บริษัท	คิวทีซี
ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลหลายแห่ง	ได้แก่	ISO	9001,	ISO	14001	และ	
OHSAS18001	เป็นเครือ่งยนืยนัถงึคณุภาพทีเ่ป็นเลศิโรงงานของบรษิทัควิทซี	ีมคีวามสามารถ
ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ขนาด	1-30,000	kVA	ระบบไฟต�า่สดุถงึสงูสดุ	70	kV	ทัง้
แบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	เตม็ตามก�าลงัเครือ่งจกัรทีม่อียูป่ระมาณ	1000	MVA	ต่อปี	หรอื	3000	
เครื่อง	ต่อปี	ผลิตทั้งแบบ	Wound	Core	และแบบ	Stacking	Core	และสามารถผลิตได้ทุก
แบบทุกมาตรฐานทั่วโลก			ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งที่หุ้มฉนวนเรซิ่น	(Cast	Resin)	
ทางบริษัทฯสามารถผลิตออกไปจากโรงงานแห่งนี้ภายใต้ชื่อ	QTC	โดยได้รับการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีจ่ากบรษิทัชัน้น�าในยโุรป			บรษิทัควิทซี	ีได้จ�าหน่ายสนิค้าภายใต้ชือ่	QTC	ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ	ในยุโรป,	ออสเตรเลีย,	เอเซีย,ตะวันออกกลาง,	อเมริกาเหนือ,	
แอฟริกาใต้และแถบอาเซี่ยน

ก้ำวไกล ด้วยควำมตั้งใจ และวิสัยทัศน์
Quality of DETAILS
	 ความประณีต	คือหัวใจส�าคัญสูงสุดในการท�างานของเรา	และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ	
อย่างที่เป็นคิวทีซี	ตั้งแต่ผู้คน	วิธีคิด	วิธีท�างาน	เทคโนโลยี	โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม	

วิสัยทัศน์ 
	 เราจะเป็นผูผ้ลติระดบัเวลิด์คลาส	(World	Class)	ผลติผลติภณัฑ์และการบรกิารด้าน
อุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก	

บริษัท	คิวทีซี	มีความมุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจ	โดยยึดหลัก	3	ประการ
•	 มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม	มีคุณธรรม	และโปร่งใส
•	 คุณภาพ	มาตรฐานของสินค้า	และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
•	 มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

พันธกิจ 
	 เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ลูกค้าภายใต้คุณภาพสากล
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5. คุณนคร  พระประเสริฐ
 กรรมกำรบริษัท 

7. คุณศิริพงศ์  บุญตำม
 กรรมกำรบริษัท 

6. คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  
 กรรมกำรบริษัท 
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1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 

4. คุณณัฐพล  ลีลำวัฒนำนันท์ 
 กรรมกำรบริษัท 

3. คุณพลรชฎ  เปียถนอม 
 กรรมกำรบริษัท 
อำยุ 60 ปี
กำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	การจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 รุ่นที่	118/2009
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	
	 รุ่นที่	62/2007
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	31/2010

ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	สร้างคนเก่ง	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัท		เอ็มดิก	อินเตอร์เทรด		จ�ากัด		
•	 กรรมการบริษัท		เอ็มดิก	โฮลดิ้ง		จ�ากัด	

2. คุณเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม 
 กรรมกำรบริษัท 
อำยุ 68 ปี
กำรศึกษำ
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล		Georgia	Institute	of
	 Technology	U.S.A
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ที	่22/2002
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	42/2013

ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	ตติยานยนต์	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัท		ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี่		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท		เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท		จ�ากัด		(มหาชน)

อำยุ 55 ปี
กำรศึกษำ
•	 ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(MBA)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุน่ที	่10/2004
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	3/2004

ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท		ยูนิค	ไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนส	
แมเนจเมนท์		จ�ากัด

•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	เอ็กเซลเลนท	์เอ็ดดูเคชั่น	
แอนด์	เทรนนิ่ง		จ�ากัด		

อำยุ 77 ปี
กำรศึกษำ
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมเครื่องกล		Purdue	University,	U.S.A.
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ที	่62/2007

ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
•	 ประธานกรรมการบริษัท		พัฒน์กล		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 นายกสภา			วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันไทย-เยอรมัน

5. คุณนคร  พระประเสริฐ
 กรรมกำรบริษัท 

7. คุณศิริพงศ์  บุญตำม
 กรรมกำรบริษัท 

อำยุ 61 ปี
กำรศึกษำ
•	 ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุน่ที	่BJC/2004
ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น

•	 ไม่มี

6. คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  
 กรรมกำรบริษัท 

อำยุ 52 ปี
กำรศึกษำ
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมไฟฟ้าก�าลงั	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุน่ที	่78/2009
ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น

•	 ไม่มี

อำยุ 60 ปี
กำรศึกษำ
•	 	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลัง	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•	 	หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ที	่117/2009
•	 	หลกัสตูร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุน่ที	่77/2009
•	 	หลกัสตูร	Finance	Statements	for	Directors	(FSD)	รุน่ที	่4/2009

ต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด		
•	 กรรมการห้างหุ้นส่วน	จรินทร์	อพาร์ทเม้นท์		จ�ากัด		
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คณะกรรมกำรบริหำร

1. คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและ

กรรมกำรผู้จัดกำร

2. คุณศิริพงศ์ บุญตำม
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

4. คุณบุญพำ รุดดิษฐ์
ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร

5. คุณโชติกำ ชุมภูนท์
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

3. คุณภำณุ ศรีนิเวศน์
ผู้จัดกำรฝ่ำย Supply Chain and Logistic
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	เป็นหนึ่งในหลักการบริหารงานที่บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้ให้ความส�าคัญต่อเนื่องมาโดยตลอด	ด้วยตระหนักว่า	องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน	ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของทีมผู้
บริหาร	และความร่วมมือร่วมใจของทีมปฏิบัติการ	ควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ซึ่งรวมไปถึงการมีความรับ
ผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	เพือ่เป็นกรอบในการปฏบิตังิานด้าน
ต่าง	ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัต	ิด้วยความเชื่อมั่น	และเข้าใจ	ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของ	
บริษัทฯ	อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	บนพื้นฐานของความสุจริตโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และยึดมั่นในความเป็นธรรม	ปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1.		 ด�าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม	ตามหลักจริยธรรม	สร้างเสริมความชัดเจน	โปร่งใส่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไป

ตามหลักสากล

2.		 เคารพ	และให้ความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับ	

3.		 ตระหนักถึงความส�าคัญในด้านแรงงาน	และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแรงงานอันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.		 มุ่งมั่นและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนาและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	อันเกิดจากการด�าเนิน
กิจกรรมขององค์กร	และสังคมโดยรวม

5.		 ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	รวมถงึ	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ค�าสัง่	หรอืประกาศภายในทีเ่กีย่วข้อง	
ปัองกันการแสวงหาผลประโยชน์	และการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	ขจัดผลประโยชน์ทับซ้อน

6.		 เผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์อย่างถกูต้อง	ชดัเจน	ตระหนกัถงึสทิธขิองผูบ้รโิภค	พร้อมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและหลกั
เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด	

7.		 สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้พนกังานมจีติส�านกึทีด่ต่ีอ
ส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
	 การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	QTC	มจีดุเริม่ต้นจากภายในองค์กร	ซึง่เราเชือ่มัน่ว่าหากคนในองค์กรยงัขาดแคลน	
ไม่มจีติสาธารณะ	สร้างปัญหาต่อสงัคมสิง่แวดล้อม	แล้วเราจะไม่สามารถยืน่มอืไปช่วยชมุชน	หรอืสงัคมภายนอกได้เลย	โดยเริม่จากการดแูล
พนกังาน	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม	เน้นการปฏบิตังิานด้วยความปลอดภยั	บรหิารจดัการสิง่แวดล้อมไม่ให้มผีลกระทบ
ต่อพนกังาน	และชมุชนใกล้เคยีง	มุง่มัน่พฒันา	“ทนุมนษุย์”	เพือ่สร้าง	“คนเก่ง”	และ	“คนด”ี	เน้นการมส่ีวนร่วมและปลกูจติส�านกึให้พนกังาน
ในด้านจิตสาธารณะ	โดยมีกลยุทธ์ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1.		 ท�าโครงการ	CSR	ร่วมกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นศนูย์รวมของชมุชน	สงัคม		เช่น	โรงเรยีน		วดั		สถานพยาบาล		มหาวทิยาลยั			
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร		ฯลฯ

2.		 น�าผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ		“หม้อแปลงไฟฟ้า”	บรจิาคให้โรงเรยีน		หรอื		วดั		ทีม่คีวามจ�าเป็นและเดอืดร้อน	อย่างน้อยปีละ	1	เครือ่ง

3.		 สร้างส�านึกจิตสาธารณะ	ให้แก่พนักงาน	และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม	ในการน�าเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมภายใต้สโลแกน		“คิวทีซี	ท�าดีเพื่อพ่อ”

4.		 บูรณาการงานด้าน	CSR	ให้เป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน
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	 จากพนัธสญัญาทีว่่า	เราจะมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	
ให้มคีณุภาพระดบั	World	Class	ไปพร้อมกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม	ทีมวิศวกรผู้ช�านาญการจึงได้คิดค้นพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า	
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	โดยใช้แกนเหลก็	Amorphous	ซึง่สามารถลดพลงังาน
สูญเสียในตัวหม้อแปลงได้มาก	ช่วยประหยัดพลังงาน	และใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า	ตามแนวทางฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่าน
การ	Design	เรียบร้อยแล้ว	พร้อมสร้างเป็นหม้อแปลงต้นแบบได้ใน	
ต้นปี	2556	นี้

	 กิจกรรม	QTC	ท�าดีเพื่อพ่อ	ตอน	
“ร่วมใจปลกูป่า	ลดโลกร้อน	ปี	3”	เป็นกจิกรรม
ที่ท�ามาต่อเนื่อง	3	ปี	โดยความร่วมมือกับ
ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
จังหวัดระยอง	ในปี	2555	ได้ท�าการปลูก
ต้นสารภีทะเลจ�านวน	500	ต้น	บนพื้นที่	5	
ไร่ของพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน�้าคลองใหญ่	
ต.ระหาร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	
16	มิถุนายน	2555	ซึ่งได้รับความร่วมมือ	
ร่วมใจ	จากพนักงาน	QTC	อาสา	ชาวบ้าน	
ครู	นักเรียน	ผู้น�าชุมชน	ในพื้นที่เป็นอย่าง
มาก	ท�าให้กิจกรรมดังกล่าวส�าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อม

ร่วมใจปลูกป่ำ ลดโลกร้อน ปี 3

โครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่

	 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก	รวมถึงประเทศไทย	ก�าลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุ่นแรง	
และต่อเนื่อง	ในแต่ละประเทศต่างก็ร่วมมือกัน	พยายามที่จะลดภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจก	การลดการใช้พลังงาน	ลดภาวะโลกร้อน

	 QTC	ตระหนกัดถีงึบทบาทของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อผลกระทบสิง่แวดล้อมจากผลติภณัฑ์	และกระบวนการ
ผลติ	จงึได้น�าระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	ISO14001	มาใช้และขอการรบัรองระบบ	นอกจากนี	้QTC	ยงัคดิรเิริม่พฒันา
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดพลังงาน	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	โดยมีราย
ละเอียดในการด�าเนินการต่าง	ๆ	ดังนี้

ควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม

24 รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน)



	 กิจกรรม	 “ร ่วมใจ	คืนสมดุลย ์สู ่
ธรรมชาต	ิป่าชายเลน”	เมือ่วนัที	่21	กรกฎาคม	
2555	ทีบ่รเิวณพืน้ทีป่่าชายเลน	ต.คลองโคน	
อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม	เป็นกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อสร้างส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม	และ
สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน	โดยการจัดร่วม
กับการท่องเที่ยวพักผ่อนประจ�าปี	เปลี่ยน
ทัศนะการท่องเที่ยวประจ�าปีแบบเดิม	ๆ	ที่
เป็นลักษณะเฮฮา	ปาตี้	เป็นการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์	คืนสมดุลย์ทางธรรมชาติให้แก่
พื้นป่าชายเลน	และคนในชุมชนยังมีราย
ได้จากการท่องเที่ยว	ซึ่งในครั้งนี้เราได้เชิญ
ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ	และสื่อมวลชล	
เข้าร่วมกจิกรรมด้วย	ผลการด�าเนนิงานเป็น
ไปตามเป้าหมาย	ลูกค้า	สื่อมวลชน	และที่
ส�าคัญคือพนักงานของบริษัทฯ	มีความพึง
พอใจกับกิจกรรมดังกล่าวมาก

 “ร่วมใจ คืนสมดุลย์สู่ธรรมชำติ 
ป่ำชำยเลน”

ควำมรับผิดชอบด้ำนสังคม

	 ด้วยส�านึกของความเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม	QTC	ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อ	“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	
ทั้งภายใน	และ	ภายนอกองค์กร	ชุมชน	และสังคมระดับประเทศ	

	 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัยิง่คอื	“พนกังาน”	ซึง่เปรยีบได้ว่าเป็นทรพัยากรอนัมคีณุค่าขององค์กร	บรษิทัฯ	ได้ให้ความสนบัสนนุในการ
พฒันาบคุคลากรให้มคีวามรู้	ความสามารถ	มสีขุภาวะทีด่ี	จติใจดี	มคีณุธรรม	มคีวามปลอดภยัในการท�างาน	ซึง่ได้น�ามาตรฐานการบรหิาร
จัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(OHSAS18001)	และน�าแนวทางของ	Happy	Workplace	มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรตามแบบฉบับเฉพาะของ	QTC	มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ
ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สงัคม	สิง่แวดล้อม	และสร้างการเป็น	“จติอาสา”	เพือ่เชือ่มโยงให้เหน็จดุร่วมระหว่างเป้าหมายทางธรุกจิกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและ	สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนสังคม
	 กิจกรรมคิวทีซีท�าดีเพื่อพ่อ	ตอน	“	รักเด็ก	55”	เป็น
กจิกรรมทีบ่รษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งทกุปี	โดยร่วมกบั
องค์การบรหิารส่วนต�าบลมาบยางพร	จดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ
ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น	และชุมชนใกล้เคียง	ในแต่ละปีทางทีม
งาน	QTC	อาสา	“รกัเดก็”	จะร่วมกนัจดับธู	น�าของขวญั	ของรางวลั	
และเกมส์การละเล่นต่าง	ๆ	ไปร่วมจัดงาน	โดยวันที	่14	มกราคม	
2555	ได้ใช้สถานที่จัดงานที่โรงเรียนบ้านมาบเตย	ต.มาบยางพร	
อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	ในการจดังาน	ซึง่ได้รบัความสนใจจากเดก็	ๆ 	
	เป็นจ�านวนมาก
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	 บรษิทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุในการซ่อมแซมห้องน�้าห้องส้วม	
ชุดนักเรียน	ชุดวงดุริยางค์	สถานที่เรียนปริยัติธรรม	และได้จัดให้
มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2555	เพื่อรวบรวม
รายได้เพื่อสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมวัดมุจลินท์	และเป็นทุน
การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์	โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากผูบ้รหิาร	พนกังาน	คูค้่า	และชมุชนในท้องถิน่เป็นจ�านวน
มาก	

	 กิจกรรมคิวทีซีท�าดีเพื่อพ่อ	ตอน	“รวมพลังอาสา	
ฟ้ืนฟผููป้ระสบภยัน�า้ท่วม”	จากสถานะการณ์มหาอทุกภยัเมือ่
ปลายปี	2554	ส่งผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
หลังน�้าลดอย่างมาก	ในหลายพื้นที่ของประเทศ	ความเสียหาย
เกดิขึน้มมีากมายอยากต่อการเยยีวยาได้ทัว่ถงึจากภาครฐั	ด้วย
ความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมทีมงาน	CSR	ของ	QTC	จึงได้
ออกส�ารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและยังไม่ได้รับการเยียวยา
เพื่อด�าเนินการให้การฟื้นฟู	โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่เป็นภูมิล�าเนา
ของพนักงาน	และให้เป็นโรงเรียน	1	แห่ง	วัด	1	แห่ง	ซึ่งได้แก่	
โรงเรยีนวดัมจุลนิท์	และวดัมจุลนิท์	ต.มจุลนิท์	อ.ท่าวุง้	จ.ลพบรุี

	 กิจกรรมวันผู้สูงอายุ	เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่	QTC	ให้
ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	โดยเมื่อวันที่	14	เมษายน	2555	
บริษัทฯ	ได้จัดของที่ระลึกให้มอบให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน	และ
ร่วมรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ	ตามประเพณี

	 กจิกรรมบรจิาคโลหติ	เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2555	
QTC	ได้ร่วมกบัภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่	3	สภากาชาดไทย
จดักจิกรรมรบับรจิาคโลหติตามโครงการ	:	น้อมจติบรจิาคโลหติ	
เฉลมิพระเกยีรตมิหาราชนิ	ีสภานายกิา	สภากาชาดไทย	เนือ่ง
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษา	โดยใช้สถาน
ที่ห้องฟาราเดย์	โรงงาน	QTC	จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลาง
รบับรจิาคโลหติ	มข้ีาราชการ	ประชาชนในชมุชน	พนกังานใน
โรงงานใกล้เคียงมาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก

26 รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน)



	 เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2555	QTC	ได้จัดกิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชุมชน	พบ	คิวทีซี”	ขึ้น	
ณ	ห้องประชุมฟาราเดย์	โรงงานจังหวัดระยอง	โดยมีผู้น�าชุมชน	ครู	นักเรียน	และชาวบ้านเข้าร่วมงานมากกว่า	60	คน	น�าทีมเสวนาโดยคุณ
พูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร	และได้รับเชิญคุณรุ่งเพชร	ก�าเหนิดทอง	รองนกยกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลมาบยางพร	เป็นตัวแทนชุมชนขึ้นเวทีเสวนา	

	 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	บริษัทฯ	มีความมุ่งหมายที่จะชี้แจงให้ทางชุมชนได้รับทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	จากกิจกรรมการ
ผลิตของบริษัทฯ	ที่มีต่อชุมชน	รวมถึงการน�าชมกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ
มีความปลอดภัยสูง	และเพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	จากทางชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่าง
ยัง่ยนื	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีนในเขตต�าบลมาบยางพร	ระดบัชัน้เรยีนละ	1	ทนุ	ทกุระดบัชัน้เรยีน	จ�านวน	4	โรงเรยีน	
	1	ศูนย์การศึกษา		ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.มาบยางพร,โรงเรียนบ้านมาบเตย,โรงเรียนบ้านมาบยางพร,		โรงเรียนบ้านสะพานสี่	และ
โรงเรยีนบ้านห้วยปราบ				รวมทัง้สิน้	33	ทนุมลูค่ารวม	36,500	บาท	และยงัได้มอบเงนิสดจ�านวน	100,000	บาทให้กบัโรงเรยีนบ้านห้วยปราบ
เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้	“ลานเอนกประสงค์”	โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

	 กจิกรรมนีน้บัว่าประสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม	ตวัแทนชมุชน	คร	ูนกัเรยีน	ชาวบ้าน	ให้ความสนใจ	และชืน่ชมต่อการบรหิารจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อม	และการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยัฯ	รวมถงึการให้ความส�าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	ของ	
บริษัทฯ	และบริษัทฯ	ยังได้รับข้อเสนอจากตัวแทนชุมชนไว้พิจารณาเพื่อด�าเนินการในการให้การสนับสนุนชุมชนจ�านวน	3	เรื่อง	ได้แก่

1	 ปัญหาเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรองรับ	AEC	ในปี	2558	ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ		ทางคณะครู	กรรมการการศึกษาท้องถิ่น	และ
องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร	ต้องการขอให้อนุเคราะห์ด้านการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ	
และน�าไปสอนต่อแก่นักเรียน	และผู้ที่สนใจในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2	 	ปัญหาเรือ่งการจดัการขยะภายในโรงเรยีน	ทางโรงเรยีนต้องการให้ทางบรษิทัฯ	จดัวทิยากรเข้าไปให้ค�าแนะน�าแก่คร	ูและนกัเรยีน
ในการคัดแยกขยะ	เนื่องจากเห็นว่าทางบริษัทฯ	มีความรู้	และสามารถในการจัดการขยะได้อย่างดี

3	 เรือ่งความรูด้้านความปลอดภยัต่างๆ	ทางโรงเรยีนมคีวามต้องการเข้ามาเยีย่มชมการจดักจิกรรมสปัดาห์ความปลอดภยัและสร้าง
เสริมสุขภาพของบริษัทฯ	ในระหว่างวันที่	21-24	สิงหาคม	2555	เพือ่น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักเรียน

	 ซึง่ทัง้	3	ประเดน็ทางท่านประธานคณะกรรมการบรหิาร	คณุพลูพพิฒัน์	ตนัธนสนิ	ได้รบัไว้พจิารณา	และได้มอบหมายให้ทมีงาน	CSR	
ไปวางแผนการด�าเนินงาน	และประสานงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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	 การบรจิาคหม้อแปลงไฟฟ้า	เมือ่วนัที	่30	พฤศจกิายน	2555	
คณุศริพิงศ์	บญุตาม	รองกรรมการผูจ้ดัการ	พร้อมด้วยทมีงาน	CSR	ของ	
บริษัทฯ	น�าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	100	kVA	มูลค่า	110,000	บาท	ไป
มอบให้แก่โรงเรยีนบ้านมาบเตย	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	
ซึง่เป็นโรงเรยีนในเขตชมุชนทีต่ัง้ของโรงงาน	เพือ่	ให้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกๆด้าน	โดย
เฉพาะด้านการพฒันาสือ่การเรยีนการสอนทางเทคโนโลยี	การพฒันา
เยาวชนในชุมชนให้เติบโตและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 กิจกรรมในโครงการ	“วัดสร้างสุข”	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	
2555	คุณภาณุ	ศรีนิเวศน์	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน	พร้อมด้วย
ทมีงาน	QTC	อาสา	ร่วมท�ากจิกรรม	5	ส.	ในโครงการ	“วดัสร้างสขุ”	
ที่วัดสุทธิวราราม	กรุงเทพฯ	โครงการ	“วัดสร้างสุข”	เป็นความ	
ร่วมมือระหว่าง	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
หรือ	สสส.	กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	หรือ	ส.ส.ท.	
พร้อมด้วยบรษิทัฯ	เอกชนทีร่่วมโครงการ	ทัง้นีเ้พือ่การพฒันารปูแบบ	
และแนวคิดการจัดการแบบ	5	ส.	ลงสู่บริบทของวัด	เพื่อให้วัดเป็น
พืน้ทีต่วัอย่างทัง้ด้านกายภาพและทางด้านจติใจ	ขยายความคดิ	5	ส.	
สูป่ระชาชนทัว่ไปโดยมวีดัเป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอดความรูด้้าน	
5	ส.	สู่ชุมชนและสังคม	ท�าให้เกิดความตื่นตัวในการเข้าวัด	และ	
มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุข

	 คิวทีซี	ท�าดีเพื่อพ่อ	โครงการ	“รวมใจพี่น้อง	สู่ท้องถิ่น	
ปี	2”	ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้น�าเสนอกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาภูมิล�าเนาบ้านเกิด	โดยในปี	2555	ผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกคือ	ผลงานของทีมพนักงานทางภาคเหนือโครงการ	
“เพิ่มอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”	เป็นการร่วมมือกับโครงการ	
“ค่ายวิทยาศาสตร์	และสารสนเทศ”	ของมาหวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	โดยเมื่อวันที่	4-6	ธันวาคม	2555	คุณ
ภาณุ	ศรีนิเวศน์	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน	พร้อมด้วยพนักงาน
ตัวแทนโครงการฯ	ได้เดินทางไปร่วมกิจรรมค่ายวิทยาศาสตร์	
และมอบเครื่องทดสอบ	Tesla	Coil	รุ่น	BTC4K-/Plans	With	12”	
พร้อมสาธิตการเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน	
บ้านแม่ลดิ	และโรงเรยีนใกล้เคยีง	ในเขต	อ.แม่สะเรยีง	จ.แม่ฮ่องสอน	
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมทั้งให้บริการต่างๆ	เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ10240
ที่ตั้งโรงงาน : 149	หมู่ที่	2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000158
เว็บไซต์ : www.qtc-energy.com
โทรศัพท์ : 0-2379-3089-92
โทรสาร : 0-379-3097

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน	 : เลขที	่62	อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ถนนรชัดาภเิษก	แขวงคลองเตย	กรงุเทพฯ	10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800,	0-2654-5999
โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี : นายสมคิด		เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	หรือ	
นางสุมาลี			โชคดีอนันต์		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3322หรือ
นายโกศล		แย้มลีมูล							
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4575

ชื่อบริษัท : บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน : อาคาร	ออซีซั่นเพลส	เลขที่	87/1	ถนนไวเลส		แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์ : 0-2205-8222
โทรสาร : 0-2654-3339
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

1  ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ
	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	เดมิชือ่	บรษิทั	ควอลติี	้ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั	จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	
2539	ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก	10	ล้านบาท	เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ต่อมาเมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	
2546	ได้เปลีย่นชือ่เป็น	บรษิทั	ควิ.ท.ีซ.ี	ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั	และเมือ่วนัที	่19	สงิหาคม	2553	ได้ท�าการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั	
พร้อมทัง้เปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	โดยมนีายพลูพพิฒัน์	ตนัธนสนิ	เป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ	และเป็นผูท้ีม่ี	
ประสบการณ์การท�างานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า	35	ปี	โดยผ่านการท�างานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	
รายใหญ่และชัน้น�าในประเทศ	และรบัผดิชอบงานทัง้ในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	การออกแบบ	การประกอบและผลติ	ตลอดจนงานด้านการขาย	
และการตลาด	จนท�าให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกด้าน	นอกเหนือจากนี้แล้ว	
ทมีผูบ้รหิาร	วศิวกร	และพนกังานส่วนใหญ่ล้วนมคีวามรู้	ประสบการณ์และความช�านาญในการท�าธรุกจิหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	20	ปี	
รวมทัง้เคยผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าชัน้น�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	ทัง้ในประเทศเยอรมนั	และประเทศญีปุ่น่	
จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ	สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง	
ทัง้กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารฐัวสิาหกจิ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภมูภิาค	และกลุม่ลกูค้าเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	ได้แก่	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	
9001:2000	ส�าหรบัการออกแบบ	การผลติ	และการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลติหม้อแปลง	
ไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพระดับสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย	QTC	

	

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2547 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	40	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	10	ล้านบาท	เป็น	50	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�านวน	400,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

•	 ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	384-2543	ส�าหรบัหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั	จากส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงัไฟฟ้า	250	kVA	และ	1000	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

ปี 2548 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	50	ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�านวน	500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2550 •	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลังไฟฟ้า	167	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)	จากสถาบัน	
KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์

•	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	14001:1996	จากสถาบัน	RW-TÜV	ประเทศเยอรมัน	(ปี	2544)

ปี 2551 •	 ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS	18001:2007	จากสถาบัน	UKAS	ประเทศ
อังกฤษ	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงัไฟฟ้า	500	kVA	และ	2000	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี
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ปี 2551 •	 ได้รบัสทิธใิช้เครือ่งหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	ประกอบด้วย	สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	เพือ่เป็นเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพสนิค้าและ
การมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ	และความรบัผดิชอบต่อลกูค้า	ผูบ้รโิภคและสงัคม	ทัง้ภาคการผลติ	รวมทัง้ภาคการค้า
และบริการ	ดังนี้

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มัน	ประเภท	1	เฟส	ขนาดก�าลัง	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kv	และ
ประเภท	3	เฟส	ขนาดก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภาพตามมาตรฐาน
ประเทศคู่ค้า	และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	27	พ.ค.	2551	และมีผลถึงวันที่	26	พ.ค.	2553

2.	 การจัดจ�าหน่าย	การบริการ	การซ่อม	และการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมทั้งองค์กร	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	21	มี.ค.		
2551	และมีผลถึงวันที่	20	มี.ค.	2553

•	 ได้รบัใบรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม	ISO	14001:2004	จากสถาบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	และ	NAC	
ประเทศไทย	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2551	จากสมาคมหอการค้าไทย	ในฐานะเป็นองค์กร
ที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	6	ประการคือ
1.	 การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
2.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.	 การบริหารความเสี่ยง
4.	 มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
5.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
6.	 การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม		

•	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทนุจดทะเบยีนเดมิ	100	ล้านบาท	เป็น	150	ล้านบาท	โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จ�านวน	500,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	เพือ่เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	100	บาท

•	 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งยุโรป	(International	Europe	Award	for	Quality)	จากการที่บริษัทฯ	ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า	
ไปจ�าหน่ายในประเทศสเปน

ปี 2552 •	 ได้รบัใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008	จากจากสถาบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	และ	NAC	
ประเทศไทย	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดบั	“ด”ี	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ

ปี 2553 •	 ได้รับรางวัลชมเชย	SMEs	แห่งชาติ	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2552	กล่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์	จากส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี	2553	ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	

•	 เดอืนกนัยายน	2553	ได้รบัการต่ออายสุทิธใิช้เครือ่งหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	
ทั้งภาคการผลิต	รวมทั้งภาคการค้าและบริการ	ดังนี้

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มัน	ประเภท	1	เฟส	ขนาดก�าลัง	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	และ
ประเภท	3	เฟส	ขนาดก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภาพตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ	และคณุภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึง่ออกให้เมือ่วนัที่	10	ก.ย.	2553	และมผีลถงึวนัที	่9	ก.ย.	2555

2.	 การจัดจ�าหน่าย	การขาย	การติดตั้ง	และซ่อมบ�ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	10	ก.ย.	2553	และมีผลถึง	
วันที่	9	ก.ย.	2555

•	 ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดบั	“ด”ี	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ

•	 เดือนสิงหาคม	2553	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	คิวทีซี		
เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
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ปี 2554 •	 เดอืนมนีาคม	2554	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้จากเดมิหุน้ละ	100	บาท	เป็นหุน้ละ	1	บาท	
รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากเดิม	150	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	แบ่งเป็น

	-	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	45	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชน	และ	

	-	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	5	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	

•	 เดือนเมษายน	บริษัทด�าเนินการก่อสร้างส�านักงานแห่งใหม่ที่	เลขที่	2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	
แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ	10240		

•	 เดอืนกรกฎาคม	บรษิทัฯ	ได้เสนอขายหุน้เพิม่ทนุต่อประชาชน	เป็นครัง้แรก	(IPO)	และตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัหุน้สามญัของ	
บริษัทฯ	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�าการซื้อขายเมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2554	โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย	
หลักทรัพย์ว่า	QTC

•	 เดือนสิงหาคม	บริษัทฯ	ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น	(ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องใน
รอบปีที่ผ่านมาไม่ต�่ากว่า	1,000,000	ชั่วโมงการท�า)	โครงการรณรงค์ลดสถติิอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์	ประจ�า
ปี	2554	จากกรมสวัสดิการ	และคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

•	 เดอืนตลุาคมบรษิทัได้รบัรางวลับรรษทัภบิาลดเีด่น	(ภาคตะวนัออก)	โดย	คณะกรรมการการธรรมมาภบิาลหอการค้าไทย	
ร่วมกับ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ	พิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า	
อเิลก็ทรอนกิส์-โทรคมนาคม	ซึง่ได้มมีตเิหน็ชอบให้การรบัรองความสามารถของห้องปฏบิตักิารของบรษิทัฯตามมาตรฐาน
เลขที่	มอก.17025-2548	กับส�านักงานมาตรฐาน

•	 เดือนธันวาคม	ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข	ต่อเนื่องปีที่	2

ปี 2555 •	 เดอืนกมุภาพนัธ์				รบัใบรบัรองห้องความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที	่มอก.	17025-2548	(ISO/
IEC	17025:2005)	เลขที่ใบรับรองที	่12007/ท	309		อย่างเป็นทางการ	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
กระทรวงอุตสาหกรรม	

•	 เดือนกุมภาพันธ์		บริษัท	ได้ด�าเนินการย้ายเข้าปฎิบัติงาน	ในส�านักงานแห่งใหม่		เลขที่	2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	
ถนนกรุงเทพกรีฑา		แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ	10240

•	 เดอืนมนีาคม			บรษิทัได้ด�าเนนิก่อสร้างอาคารโรงงานเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ	โดยเพิม่เครือ่ง	Slit	เหลก็ซลิกิอนและเครือ่ง
ตัดเหล็กซิลิกอน	แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการผลิตแล้วในเดือนธันวาคม		ณ	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	

•	 เดือน	มิถุนายน	บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	จากศาสตร์ตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี

•	 เดอืนกรกฎาคม	บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมอืในการผลติหม้อแปลง	Amorphous	Distribution	Transformer	
(AMDT)	กับ	Hitachi	Metals	Japan

•	 เดือนตุลาคม		หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลัง100	KVA	3	Ph	50	Hz	22000-400/230	V.	,	100,500	KVA	3	Ph	50	Hz	
33000-400/230	V.	และ		150,300,750	KVA	3	Ph	50	Hz	24000-416/240	V.		ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร			
(Short	Circuit	Test)		จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

 2 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“QTC”	และเครือ่งหมายการค้าของลกูค้า	โดยปัจจบุนัผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	
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	 1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)

	 	 1.1		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดปิดผนึก	(Hermetically	Sealed	Oil	Type	Distribution	Transformer)

	 	 1.2		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดเปิด	(Open	Type	with	Conservator)

	 2.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)	

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ	แก่ลกูค้า	เช่น	งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา	งานซ่อมแซม
และบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง	งานบรกิารเตมิน�า้มนัหม้อแปลงไฟฟ้า	งานบรกิารเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นต้น	เพือ่รองรบัความต้องการและอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป	

 3 เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล	(World	Class)	โดยมุ่งเน้น	การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง	โดยมีความมุ่งหมายที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างยั่งยืนรวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกลุ่มประเทศ	ASEAN	Economic	Community	บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวม
ตัวของ	AEC	ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะลงทุนปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะ	3	ปีนับจากนี้	เริ่มตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2555-2558	การลงทุนด้านบุคคลากรก็เน้นการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางของทุนมนุษย์	(Human	Capital)	ซึ่งจะ
พฒันาบคุลากรให้เชือ่มโยงกบัยทุธศาสร์	และกลยทุธ์ขององค์กร	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในเศรษฐกจิยคุใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
ปี	2558	รวมถึงการเร่งพัฒนาหน่วยงานห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management)	ซึ่งหลังจากปี	2558	การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบระหว่าง
ประเทศในกลุ่ม	AEC	จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร	รวมทั้งอัตราภาษีศุลกากรจะลดลงเหลือร้อยละ	0	อีกทั้งแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่
จะลดต้นทุนด้าน	logistic	ลง	บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเคลื่อนย้ายสิ้นค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม	AEC	ที่จะมีความ
สะดวก	รวดเรว็	ปลอดภาษศีลุกากร	เพีอ่ทีบ่รษิทัจะเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้อกีทางหนึง่นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัใน
การพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพการให้บรกิารของบรษิทัฯ	เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้า
ของ	QTC	และลกูค้าทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้าของผูผ้ลติรายอืน่	ซึง่จะเป็นช่องทางในการท�าการตลาดและเพิม่โอกาสในการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบริษัทฯ	ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต	

	 ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น	บริษัทฯ	ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการ	
“คุณภาพแห่งความปราณีต”	(Quality	of	Details)	และหลักธรรมมาภิบาล	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้
บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

 4.  โครงกำรในอนำคต
	 บริษัทฯ	ด�าเนินการตามโครงการที่จะลงทุนในอนาคต	โดยเริ่มด�าเนินการไปแล้วในปี	2554	โดยมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 	 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง	(Compressed	Bio-methane	Gas	:	CBG)

	 	 จากการที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทน	และมีเป้าหมายในการน�าพลังงาน
ทดแทนมาใช้แทนพลงังานหลกัให้ได้ร้อยละ	20	ของการใช้พลงังานทัง้หมดภายใน	15	ปีข้างหน้า	โดยเน้นถงึความมัน่คงด้าน
พลังงานควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ดังนั้นส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	จึงให้การสนับสนุน	
การคดิค้นและพฒันาพลงังานทดแทนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	ล่าสดุได้สนบัสนนุให้บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	
ด�าเนนิโครงการ	“วจิยัและสาธติการปรบัปรงุคณุภาพก๊าซชวีภาพเพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์”	เพือ่ท�าการวจิยัและปรบัปรงุ
คุณภาพก๊าซชีวภาพและผลิตก๊าซชีวภาพอัด	(Compressed	Bio-methane	Gas	:	CBG)	ส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์	
ซึง่ก๊าซ	CBG	ดงักล่าวเกดิจากการน�าวตัถดุบิและของเสยีจากอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร	เช่น	น�า้เสยีจากโรงงานน�า้ตาล	
โรงงานแป้งมนัส�าปะหลงั	หรอืมลูสตัว์จากโรงเลีย้งสตัว์	มาผ่านกระบวนการหมกัในสภาวะไร้ออกซเิจนเพือ่ให้ได้ก๊าซชวีภาพดบิ	
จากนั้นจึงน�าก๊าซชีวภาพดิบที่ได้ไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อแยกสารปนเปื้อนออกและอัดความดันเพื่อบรรจ	ุ
ใส่ถัง	สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนการใช้แอลพีจีและเอ็นจีวีได้	
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	 	 บริษัทฯ	ได้เริ่มด�าเนินการศึกษาความไปได้ส�าหรับโครงการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพอัด	หรือก๊าซ	CBG	โดยเมื่อวันที่	
28	มกราคม	2554	ได้มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลงโครงการทดลองพฒันาก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากน�้าเสยีและกากของเสยีจาก
โรงงานสบัปะรดเพือ่การคมนาคมร่วมกนัสามฝ่าย	ประกอบด้วย	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ยนูเิวอร์แซล	
แอดซอร์บเบ้นท์	แอนด์	เคมิคัลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	สามร้อยยอด	จ�ากัด	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกัน
ศึกษาโครงการพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากน�้าเสียและกากของเสียจากโรงงานสับปะรด	ตามที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากน�า้เสยีของโรงงานสบัปะรดนัน้	ปัจจบุนัได้สรปุผลจากการศกึษาวธิผีลติก๊าซ
จากน�้าเสีย	ซึ่งผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรยกเลิกโครงการผลิตก๊าซเพื่อขาย
ให้กบัทาง	ปตท.	ขณะนีก้�าลงัศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการน�าเอาก๊าซทีผ่ลติได้มาผสมกบักะลาปาล์มและเศษไม้ท�าเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดก�าลังการผลิต	10	MW	ขายให้กับการไฟฟ้าต่อไป

	 2.	 	 โครงการผลิต	Lightning	Arrester

	 	 ตามที่บริษัทฯ	มีแผนที่จะลงทุนผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	(Lightning	Arrester)	แบบโพลีเมอร์	โดยบริษัทฯ	ได้รับ
ความร่วมมือจาก	ABB	ในการสนับสนุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ศกึษาเทคโนโลยใีนการผลติทีส่ามารถผลติได้ในต้นทนุทีไ่ม่สงูมาก	ทีจ่�านวนการผลติไม่เกนิ	50,000	ชดุต่อปี	ทัง้นี	้อปุสงค์ของ
ตลาดอยู่ระหว่างช่วงของการเริ่มต้น	จึงมีขนาดตลาดไม่สูงมากและจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก	3-5	ปีข้างหน้า	ณ	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูล

	 	3.		 โครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบแห้งคาสเรซิน	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	

	 	 บริษัทฯ	ได้เซ็นสญัญากบั	Schneider	(Thailand)	Limited	(“STL”)	ในการร่วมมือกนัเพือ่ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ�าหน่ายแบบแห้งคาสเรซนิ	โดยบรษิทัฯ	จะรบัจ้างผลติหม้อแปลงชนดิดงักล่าวให้แก่	STL	เพือ่น�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า	
ซึ่งSTL	จะเป็นผู้จัดหาคอยล์แรงสูงและแรงต�่า	รวมทั้งส่วนประกอบหลักอื่นๆ	ให้แก่บริษัทฯ	ในเบื้องต้นนั้นขอบเขตการให้
บริการของบริษัทฯ	จะครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบตามรายละเอียด	(Specification)	ที่ลูกค้าต้องการ	การจัดหาวัตถุดิบ	
อื่นๆ	ที่ต้องใช้ในการผลิต	การประกอบจนถึงการจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จให้แก่	STL	หรือลูกค้า	ณ	ปัจจุบันได้เริ่ม
ผลิตและจ�าหน่ายในปี	2556	เป็นต้นไป

	 4.		โครงการลงทุนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศลาว

	 	 ทางบริษัทฯ	มีแผนที่จะลงทุนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศลาว	เมื่อพิจารณาจากการท�า	Feasibility	และจาก
การเข้าร่วมประชุม	รวมถึงได้เดินทางไปเพื่อศึกษาดูโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประเทศลาว	บริษัทเห็นว่าเป็นโครงการที่	
น่าลงทุน	ณ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลในการลงทุน	บริษัทคาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายใน	6	เดือน
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ประเภทของรำยได้
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 506.03 96.57 688.42 95.91 928.57 95.76

-	รายได้จากการขายหม้อแปลงในประเทศ 401.44 76.61 580.32 80.85 703.33 72.53

-	รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศ 104.59 19.96 108.10 15.06 225.24 23.23

รายได้จากการขายวัตถุดิบ	1) 6.18 1.18 12.44 1.73 11.78 1.22

รวมรายได้จากการขาย 512.20 97.74 700.86 97.64 940.35 96.98

รายได้จากการให้บริการ 8.57 1.64 13.60 1.89 19.16 1.98

รายได้อื่น	2) 3.25 0.62 3.33 0.46 10.19 1.06

รวมรายได้ทั้งหมด 524.02 100.00 717.79 100.00 969.70 100.00

หมายเหตุ	:	 1)		 รายได้จากการขายวตัถดุบิ	เป็นรายได้ทีเ่กดิจากการขายวตัถดุบิทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบในการผลติหม้อ	แปลงไฟฟ้าให้แก่
ลูกค้า	เช่น	น�้ามันหม้อแปลง	หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็นลูกถ้วย	เป็นต้น

	 2	)	 รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น

โครงสร้ำงรำยได้

35รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน) 35



กำรวเิครำะห์ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั

ตลำดในประเทศ
	 อตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัพลงังานไฟฟ้า	ซึง่ถอืเป็นสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานทีม่บีทบาท
ส�าคญัต่อการด�ารงชวีติรวมทัง้การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	ดงันัน้	การขยายตวัของอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจงึสอดคล้องกบัปรมิาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี	ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลกัทีส่�าคญัอนัประกอบไปด้วย	การขยายตวัของประชากร	การขยายตวัของอตุสาหกรรม	
และการขยายตวัของเศรษฐกจิ	โดยปรมิาณการผลติไฟฟ้า	ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้า	และผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ในอดตี
ปรับตัวในทิศทางเดียวกันตลอดมา	แต่อัตราการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศค่อนข้างมาก	ดงันัน้	ถงึแม้ในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกจิตกต�า่ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ากม็กีารปรบัตวัลดลงเพยีงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบการ
การปรบัตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	ดงัจะเหน็ได้จากในช่วงปี	2541	ซึง่เป็นช่วงทีเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศ	และมกีารประกาศ
ลอยตัวค่าเงินบาท	ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย	โดยจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปรับตัวลดลงจากปี	2540	ที่	3,072.6	พัน
ล้านบาท	เป็น	2,749.6	พันล้านบาท	ในปี	2541	คิดเป็นการลดลงร้อยละ	10.51	ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ากลับปรับตัวลดลง
จาก	81,998.02	GWH	ในปี	2540	เป็น	79,899.63	GWH	ในปี	2541	คิดเป็นการลดลงเพียงร้อยละ	2.56	

	 นอกเหนอืจากปัจจยัการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีจ่ะส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว	การขยายตวัของประชากร
ก็เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะก�าหนดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ	โดยประเทศไทยมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่งส่งผลให้เกดิการขยายตวัของชุมชน	การไฟฟ้าภมูิภาคและการไฟฟ้านครหลวงทีด่แูลรบัผิดชอบในส่วนของการจา่ยไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้
ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทุนในระบบจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	อันจะท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความต้องการ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานที่มีความจ�าเป็น	โดยหากมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและภาพรวมของธรุกจิต่างๆ	รวมทัง้เศรษฐกจิของประเทศ	ดงันัน้	กระทรวงพลงังานร่วมกบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลติจงึได้จดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	โดยฉบบัล่าสดุ	คอื	แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	
พ.ศ.	2553-2573	(PDP	2010)	ซึง่ได้คาดการณ์ปรมิาณความต้องการไฟฟ้าสงูสดุว่าจะเพิม่ขึน้จาก	23,249	เมกะวตัต์	ในปี	2553	เป็น	52,890	
เมกะวัตต์	ในปี	2573	คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	4.42	ต่อปี	ในขณะที่ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก	31,349	เมกะวัตต์ในปี	
2553	เป็น	65,547	เมกะวัตต์	ในปี	2573	คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	3.96	ต่อปี	ดังนั้น	การไฟฟ้าทั้งสามแห่งไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต	(“กฟผ.”)	การไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และการไฟฟ้าภูมิภาค	(“กฟภ.”)	จะต้องมีแผนการลงทุนขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้า	รวม
ทั้งแผนการปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ
กับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต	ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ประเทศมีการขยายตัวตามไปด้วย
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ตลำดต่ำงประเทศ
	 ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อปรมิาณความต้องการไฟฟ้าในต่างประเทศ	ได้แก่	การเตบิโตทางเศรษฐกจิ	และการขยายตวัของประชากรโลก	
โดยสถาบัน	Energy	Information	Administration	(EIA)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้ประมาณการเติบโตของปริมาณ	การผลิตไฟฟ้าในแต่ละ
ทวีปทั่วโลกจนถึงปี	2578	ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ	2.30	ต่อปี	เห็นว่าตัวเลขการประมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
นอกกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(Organization	Economic	Cooperation	and	Development	:	OECD)	มีอัตราการ
เตบิโตสงูกว่าประเทศในกลุม่	OECD	ค่อนข้างมาก	โดยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศนอกกลุม่	OECD	เท่ากบั
ร้อยละ	3.3	ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม	OECD	เท่ากับร้อยละ	1.1	ทั้งนี้	ภูมิภาคเอเชียที่
อยูน่อกกลุม่	OECD	เป็นภมูภิาคทีม่กีารเตบิโตของปรมิาณการผลติไฟฟ้าสงูสดุโดยเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ	4.1	ต่อปี	ดงันัน้	ภมูภิาคนีจ้งึมแีนวโน้ม
การเติบโตของปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ	และหากพิจารณาฐานลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ	ในปี	2555	
พบว่าประมาณร้อยละ	22.10	ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย	ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาค
ที่มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดดังกล่าว	ประกอบกับบริษัทฯ	มีศักยภาพในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน
สากลต่างๆ	จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกและส่งผลท�าให้ยอดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต	

	 ส�าหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	74.60	
ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศในปี	2555	กย็งัคงมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ของปรมิาณการผลติไฟฟ้าอยูท่ีร้่อยละ	1	อย่างไรกด็ี	
จากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์ช่วงเดือนมกราคม	2555	ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลยีเป็นอย่างมาก	และจะส่งผลท�าให้ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างกต้็องลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคต่างๆ	
เช่น	ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	เป็นต้น	ให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ	ซึ่งอาจท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

ภำวะกำรแข่งขัน
	 ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	โดยที่ผ่านมายอดขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ	เป็นยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ซึ่งในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายนี้มีผู้ผลิต
ประมาณ	20	ราย	ประกอบด้วยผูผ้ลติรายเลก็ทีเ่น้นกลยทุธ์ด้านราคามากกว่าคณุภาพไปจนถงึผูผ้ลติขนาดกลางถงึใหญ่ทีเ่น้นการผลติสนิค้า
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	ดังนั้น	ผู้ผลิตแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป	ส�าหรับบริษัทฯ	นั้นถือเป็นผู้ผลิตขนาดกลางที่สามารถ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่สามารถรับงานของทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มอก.	
384-2543	และสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	รวมทั้งผ่านการทดสอบการลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศ
อติาล	ีและสถาบนั	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ท�าให้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ได้รบัการยอมรบัในด้านคณุภาพจากลกูค้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศจงึถอืเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ	กบัผูผ้ลติรายอืน่ๆ	ทีเ่ป็นคูแ่ข่งทีส่�าคญั	เช่น	บรษิทั	เอกรฐัวศิวกรรม	
จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ถริไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	เจรญิชยัหม้อแปลงไฟฟ้า	จ�ากดั	บรษิทั	ทสัโก้	ทราโฟ	จ�ากดั	บรษิทั	ไทยแมกซ์เวล	อเิลค
ทริค	จ�ากัด	และบริษัท	ไทยทราโฟ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	เป็นต้น	นอกเหนือจากนั้นจะเป็นผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�าคัญ
เรื่องราคาเป็นหลัก	โดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ซึ่งถือเป็นคนละตลาดกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 การเข้ามาท�าธุรกิจของผู้ผลิตรายใหม่รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลมีความเป็นไปได้ยาก	เนื่องจากต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักรที่มีราคาสูง	และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	คือ	จะต้องอาศัย
ความรูแ้ละเทคโนโลยกีารผลติขัน้สงูทีท่นัสมยั	รวมทัง้บคุลากรต้องมทีกัษะและความช�านาญในการผลติเป็นอย่างด	ีดงันัน้	การแข่งขนัส�าหรบั
ตลาดในประเทศจงึเป็นการแข่งขนักบัผูผ้ลติทีม่เีทคโนโลยแีละความสามารถในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพสงูซึง่มจี�านวนประมาณ	7	
ราย	โดยต่างก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงโดยสามารถบริหารต้นทุนการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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1 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมไม่สม�่ำเสมอของรำยได้และกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่
	 รายได้หลกัของบรษิทัฯ	มาจากการประมลูขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครฐัวสิาหกจิ	ประกอบ
ด้วย	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	เป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ	33-47	ของรายได้จากการขายรวม	
ตามล�าดบั	ซึง่การทีส่ดัส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่	กฟน.	และ	กฟภ.	มสีดัส่วนทีส่งูอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรษิทัฯ	
หากต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าว	นอกจากนี้	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ	ใน
การชนะประมูลโครงการต่างๆ	และยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ	ดังนั้น	หากบริษัทฯ	ไม่ชนะ
การประมูล	หรือหากมีการเลื่อนระยะเวลาการประมูล	หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	จะส่งผลกระทบท�าให้
รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ	ลดลง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็นเอกชนมากขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้
พิจารณาเพิ่มความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	สามารถ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)	ได้อีกด้วย	

2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	โดยราคาของวัตถุดิบดัง
กล่าวจะผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก	ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก	โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาของเหล็กซิลิกอนและ
ทองแดงมคีวามผนัผวนอย่างมาก	ดงันัน้	หากต้นทนุราคาวตัถดุบิมีการปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็	อาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุขายและอตัรา
ก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ในอัตราที่เท่ากันหรือมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนราคา
วัตถุดิบดังกล่าว	และจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในที่สุด	อย่างไรก็ตาม	จากการที่บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนด
ราคาสนิค้าจากต้นทนุบวกก�าไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม	โดยในการก�าหนดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า	บรษิทัฯ	จะมกีารตรวจสอบราคาวตัถดุบิอยูต่ลอด
เวลา	โดยเฉพาะอย่างยิง่วตัถดุบิทีม่คีวามผนัผวนของราคาสงู	เพือ่ให้สามารถประมาณการต้นทนุการผลติได้อย่างถกูต้องและใกล้เคยีงความ
เป็นจริงมากที่สุด	และสามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	การที่ผู้บริหารของบริษัทฯ	เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมมานานกว่า	30	ปี	ประกอบกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	ท�าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคา
วัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
	 บริษัทฯ	มีทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2555	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายเป็น
เงนิตราต่างประเทศจ�านวน	222.55	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	23.97	ของรายได้จากการขายรวม	ในขณะทีม่กีารสัง่ซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศ
จ�านวน	230.23	ล้านบาท	ซึง่จะต้องช�าระเป็นเงนิสกลุต่างประเทศ	จงึสามารถลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในลกัษณะ	
Natural	Hedge	ได้	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว	โดยฝ่ายการเงนิของบรษิทัฯ	จะตดิตาม
ข่าวสารและความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ	และจะพจิารณาป้องกนัความเสีย่งด้วยการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วง
หน้า	(Forward	Contract)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น	นอกเหนือจากนี้แล้ว	ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศนั้น	
ฝ่ายขายจะค�านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้บวกเพิ่ม	(Mark	up)	เพื่อให้ครอบคลุมค่าความ
เสี่ยงและความผันผวนต่างๆ	ไว้แล้ว	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง

4 ควำมเสี่ยงจำกำรส่งมอบสินค้ำล่ำช้ำ
	 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่	กฟน.	และ	กฟภ.	ซึ่งในการขายสินค้าให้แก่หน่วยงาน	
ดังกล่าวโดยปกติจะมีการจัดท�าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าที่เป็นสัญญามาตรฐาน	และมีการก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าเอาไว้อย่าง
ชัดเจน	ซึ่งหากบริษัทฯ	ไม่สามารถส่งมอบหม้อแปลงได้ตามก�าหนดเวลาที่ระบุในสัญญา	บริษัทฯ	จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือช�าระค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ	0.15-0.20	ของมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ	การส่งสินค้าล่าช้าดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีการซ่อมหม้อแปลงในระยะเวลา

ปัจจัยควำมเสี่ยง

38 รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน)



รับประกันที่บริษัทฯ	ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	และส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	โดยการค�านวณค่าปรับ
จะค�านวณเป็นรายวันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้าล่าช้า	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรง
ตามก�าหนดเวลา	ซึ่งฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะมีการติดต่อ	update	ข้อมูล	ประสานงาน	และติดตามงานกันอย่างใกล้ชิด	เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดต่างๆ	ที่อาจส่งผลท�าให้บริษัทฯ	ไม่สามารถจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามก�าหนดเวลา	และในส่วนของการซ่อม
หม้อแปลงนั้น	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงกระบวนการซ่อมหม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยได้แยกสายการซ่อมหม้อแปลงต่าง
หากจากสายการผลิตหม้อแปลงใหม	่จึงช่วยท�าให้สามารถบริหารเวลาในการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี	้จาก
การที่บริษัทฯ	ได้น�าระบบ	Enterprise	Resources	Planning	หรือ	ERP	เข้ามาใช้จะช่วยให้การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	

5 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินน้อยรำย 
	 ปัจจบุนับรษิทัฯ	พึง่พงิแหล่งเงนิทนุส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการด�าเนนิธรุกจิจากธนาคารเพยีงแห่งเดยีวซึง่อาจท�าให้มคีวามเสีย่ง	หากบรษิทัฯ	
ไม่ได้รบัการสนบัสนนุทางการเงนิจากธนาคารแห่งดงักล่าวในอนาคต	อย่างไรกต็ามจากการทีบ่รษิทัฯ	มกีารตดิต่อท�าธรุกจิกบัธนาคารดงักล่าว
มาเป็นเวลานาน	จงึมคีวามสมัพนัธ์ทีด่แีละได้รบัการสนบัสนนุและปรบัเพิม่วงเงนิสนิเชือ่อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด	ประกอบกบัธนาคารดงั
กล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง	ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	
อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	จึงอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งอื่นเพิ่มเติม	การได้
เข้าไปเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ	ในปี	พ.ศ.	2554	กจ็ะชว่ยให้บรษิทัฯ	สามารถจัดหาเงนิทนุจากแหล่งอืน่ๆ	ได้เพิม่
ขึ้นในอนาคต

6 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลักในกำรประกอบธุรกิจ
	 จากการทีผู่บ้รหิารหลกัทัง้ด้านการผลติและการขายของบรษิทัฯ	ล้วนเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามานาน
กว่า	20	ปี	และมโีอกาสได้ร่วมงานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงชัน้น�าในประเทศและผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัหม้อแปลงไฟฟ้าชัน้น�าในต่าง
ประเทศมาเป็นเวลานาน	จนท�าให้มคีวามรูแ้ละความช�านาญในอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลกึซึง้	ตลอดจนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ทีัง้กบั
ลูกค้าและ	Supplier	ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน	จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับความ
เชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว	ดังนั้น	บริษัทฯ	อาจมีความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพิงผู้บริหารหลักใน
การบริหารงาน	ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มี
เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานท�างานกับบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	โดยผู้บริหารหลักและบุคลากรส่วนใหญ่
ต่างก็ร่วมงานกับบริษัทฯ	มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	ประกอบกับบริษัทฯ	มีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ	รวมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ	มีทักษะ	ความรู้ความสามารถ	และมีความ
เข้าใจในงานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที่	ยิง่ไปกว่านัน้	บรษิทัฯ	มนีโยบายในการส่งเสรมิพนกังานแต่ละระดบัให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าและสามารถ
เติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ	ไว้ได้ในระยะยาว

7 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 50
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันจ�านวน	128,186,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	64.09	
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทฯ	และมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของบริษัทฯ	ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถอืหุน้	ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ก�าหนดให้ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ดงั
นัน้	ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษิทัฯ	จงึมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพิจารณา	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	พจิารณาและกลั่น
กรองเพือ่มใิห้เกดิรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	และเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	
ยิ่งไปกว่านั้น	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	2	ท่าน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	
5	ท่าน	ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการ
ออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ	และช่วยให้การก�ากับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัทฯ	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2555	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)

1 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน

1.1		นางอลิศรา			เจริญวานิช 37,696,000	 18.85

1.2		น.ส.ศศิกาญจน์	ตันธนสิน 45,000,000	 22.50

1.3		นายพัชรพงศ์		ตันธนสิน 45,000,000	 22.50

1.4		นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 490,000 0.25

รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 128,186,000 64.09

2 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 14,870,500	 7.44

3 นางสาวปาณิสรา		ปราญชลีสกุล 3,000,000	 1.50

4 นายฉมาดล			ชมเชิงแพทย์ 1,900,000	 0.95

5 นายศุภกร				เอมาสุดา 1,500,000	 0.75

6 นายธนสาร			หอสุวรรณ์ 1,400,000	 0.70

7 นางสลิ่ม		ธนาชีวิต 1,051,300	 0.53

8 นายสืบพงศ์			ตั้งตรงมิตร 1,000,000	 0.50

9 นายประเสริฐ			โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 1,000,000 0.50

10 นายศิริพงศ์		บุญตาม 1,000,000 0.50

	 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 45,092,200	 22.55

	 รวม 	 100.00

1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล	และการจดัสรรทนุส�ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนดไว้ได้	โดยจะขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ	สภาพคล่องทางการเงนิ	ภาวะเศรษฐกจิ	และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธรุกจิ
ของบริษัทฯ							
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1 กำรจัดกำร
 1.1  โครงสร้ำงองค์กำรจัดกำร

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

 1.2 โครงสร้ำงกำรจัดกำร
	 	 	 โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยอกี	3	ชดุ	ประกอบด้วย	

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งคณะผู้บริหาร	โดยกรรมการบริษัท	
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	และผู้บริหารของบริษัทฯ	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา	68	
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	รายละเอียด
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	มีดังนี้

	 1.2.1	คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทั้งส้ิน	8	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1.	 รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

3.	 นายนิพนธ์	จัยสิน* กรรมการ

4.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ

5.	 นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการและกรรมการอิสระ

6.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 	 หมายเหตุ		 :	*นายนิพนธ์	จัยสิน	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทมีผลวันที่	1	มิถุนายน	2555

โครงสร้ำงกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร

ฝ่ำยศูนย์ดูแล
และบริกำรลูกค้ำ

ฝ่ำยขำย
ต่ำงประเทศ

ฝ่ำย Supply 
Chain

และ Logistic

ฝ่ำยขำย
ในประเทศ

ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน

ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยวิศวกรรม

กรรมกำรผู้จัดกำร
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	 	 โดยมี	นางสาวบญุพา	รดุดษิฐ์	เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที่	1/2554	เมือ่วนัที่	
24	กุมภาพันธ์	2554

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริพงศ์	บุญตาม	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.		 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	
และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัด	
ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.		 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ	
บริษัทฯ

3.		 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

4.		 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.		 จดัให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทัฯ	ณ	วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ	ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจ
สอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6.		 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ควบคุมก�ากับดูแล		
(Monitoring	and	Supervision)	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบ
ประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 		 นอกจากนี้	คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	อาทิเช่น	การท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.		 พจิารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุตัแิผนการขยายธรุกจิ	โครงการลงทนุขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบั
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

8.		 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

9.		 พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน	มอี�านาจในการแต่งตัง้	คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะ
อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 		 ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้	คณะกรรมการ
บรหิาร	กรรมการผูจ้ัดการ	และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ดงักลา่วสามารถพจิารณาและอนมุัตริายการทีอ่าจมีความขดัแย้งมี
ส่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10.		 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ
ตามที่คณะ	กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิก
ถอน	เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 		 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�า
ขึ้นกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	หรือเป็น
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตามที่
ก�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศ	
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง	

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมทราบ	

	 	 1.2.2		 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ทั้งคณะประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และ
คุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์มีจ�านวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ของบริษัท	ดังนี้	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม*	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์*	 กรรมการตรวจสอบ

	 หมายเหตุ	:	*	เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ	
	 	การเงินได้

	 	 	 	 	โดยมีนายกิตติศักดิ์	ชนกมาตุ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมาะ
สมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน	

3.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง	

5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	(ค)		 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์		
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	(ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

	(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	(ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	(ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)

	(ซ)	 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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	 	 1.2.3	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารและควบคุมความเสี่ยงขององค์กร	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2555	เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	
ให้สอดคล้องกบัแผนธรุกจิ	นโยบายและกลยทุธ์	อย่างเหมาะสมตามขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไว้ในกรอบหลกัเกณฑ์คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยบคุคลดงันี้

	 1.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	 	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	นายศิริพงศ์	บุญตาม	 กรรมการ

	 3.	นายภาณุ	ศรีนิเวศน์	 กรรมการ

	 4.	นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร	 กรรมการ

	 5.	นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	 กรรมการ

	 6.	นายเจริญศักดิ์	สารวงค์	 กรรมการ

	 7.	นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 กรรมการ

	 8.	นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 กรรมการ

	 9.	นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์	 	กรรมการและเลขานุการ

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.		 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่
ส�าคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน	ความเสี่ยงด้านตลาด	และความเสี่ยงอื่นๆ	
ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและชื่อเสียงขององค์กร	เป็นต้น	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

2.		 ประเมิน	และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร	รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดาน
ความเสี่ยงที่องค์กร	จะยอมรับได้

3.		 ก�าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง	ประเมนิ	ควบคมุ	ตดิตาม	และพฒันากระบวนการเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	
และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	

4.		 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	เกีย่วกบัการบรหิาร	การด�าเนนิงานและสถานะความเสีย่งขององค์กร
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ	เพื่อ
สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

5.		 บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	ให้เป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

6.		 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง	โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

7.		 จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น

8.		 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุอย่างน้อย	
3	เดือนครั้ง	และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัททราบ	ทุกไตรมาส

	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย	3	เดือนครั้ง	และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะ
กรรมการบริษัททราบ	ทุกไตรมาส
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	 	 1.2.4	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	6	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายนิพนธ์	จัยสิน* กรรมการบริหาร

3.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการบริหาร

4.	 นายภาณุ	ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหาร

5.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร

6.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการบริหาร

	 หมายเหตุ	*	นายนิพนธ์	จัยสิน	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารมีผลวันที่	1	มิถุนายน	2555	

	 โดยมีนางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	
1/2554	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.	 น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ	ให้คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

2.	 ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ	
บริษัทฯ

3.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	
ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	การขายสินค้า	
เป็นต้น	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

4.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบรหิารองค์กร	และพจิารณาปรบัเงนิเดอืน	โบนสัของพนกังานระดบัต�า่กว่าผูจ้ดัการฝ่าย	
รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราก�าลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�าปี	

5.	 มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.		 พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ	การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอคณะ
กรรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

7.	 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็น	สมควร	และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

8.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

	 	 	 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่
เกีย่วข้อง	คณะกรรมการบรหิารไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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	 	 1.2.5	 เลขานุการบริษัทฯ

	 	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ทั้งนี้	หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ	มีดังนี้

	 	 	 1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	
	 	 	 	 (ก)		ทะเบียนกรรมการ
	 	 	 	 (ข		)	หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
	 	 	 	 (ค)			หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 	 	 เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูใ้นงานเลขานกุารบรษิทั	และสามารถปฏบิตัหิน้าทีง่านเลขานกุารบรษิทัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
เลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ	เช่น	หลักสูตรพื้นฐานกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน	
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	รวมทั้งเข้าร่วมสัมนาต่างๆ	ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 1.2.6	 ผู้บริหาร

	 	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น	9	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายนิพนธ์	จัยสิน* กรรมการผู้จัดการ

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม รองกรรมการผู้จัดการ	

3.	 นายภาณุ	ศรีนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่าย	Supply	Chain	and	Logistics	

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.	 นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

7.	 นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

8.	นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

9.	นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

	 	 หมายเหตุ	*	นายนิพนธ์	จัยสิน	ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการมีผลวันที่	1	มิถุนายน	2555

	 		 	 	 							นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	รับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการมีผลวันที่	1	มิถุนายน	2555

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ

2.	 ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

3.	 จดัท�านโยบาย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร	และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	

4.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	
ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	การขายสินค้า	
เป็นต้น	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

5.	 มีอ�านาจในการอนุมัติอัตราก�าลังคน	การจ้างงานและบรรจุพนักงาน	และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต�่ากว่าผู้
จดัการฝ่ายตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	รวมถงึพจิารณาก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละ
หน่วยงานและต�าแหน่ง	
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6.	 ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	และมหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงาน	การบรหิาร
จัดการ	รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	

7.	 พจิารณาอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการให้เป็นไป
ตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

8.	 ออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9.	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อประโยชน์	และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส	
และมีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของกรรมการผูจ้ดัการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว	มอี�านาจตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร	
ซึง่กรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลง	หรอืแก้ไข	บคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ	หรอืการมอบอ�านาจนัน้ๆ	
ได้ตามที่เห็นสมควร

10.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 ทัง้นี	้ในการด�าเนนิการเรือ่งใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้ง	(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงาน	
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่
เกีย่วข้อง	กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรม
การบรษิทัฯ	และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	(แล้วแต่กรณ)ี	เพือ่อนมุตัต่ิอไป	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตแิละ
เงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 	 การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

	 	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้จัดการฝ่าย
รองกรรมการผู้

จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

(1)		 การลงทุนจากงบลงทุน	
	 (ต่อโครงการ)

- ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท

(2)	 การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - - ไม่เกิน	5	ล้านบาท

(3)	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน

	 -	 ซื้อเครืองจักรตามงบลงทุน

	 -	 ซื้อทรัพย์สินอื่น

- ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท ไม่เกิน	24	ล้านบาท

(4)	 การขายสนิค้าโดยก�าหนดราคาตาม
	 นโยบายราคา	(Price	List)

ไม่เกิน	5	ล้านบาท - ไม่เกิน	10	ล้านบาท ไม่เกิน	50	ล้านบาท

(5)	 การขายสินค้าโดยก�าหนดราคา
ต�่า	 กว่านโยบายราคา	(Price	List)1

ไม่เกิน	10% - ไม่เกิน	15% >	15%

(6)	 การขอซือ้วตัถดุบิเพือ่ผลติเข้าคลงั2 ไม่เกิน	1	ล้านบาท ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	10	ล้านบาท >	10	ล้านบาท

(7)	 การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/	
	 อาคารสถานที่3

ไม่เกิน	200,000	
บาท

ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท >	3	ล้านบาท
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	 	 หมายเหตุ	:	

1		 ในการพิจารณาอนุมัติขายสินค้าโดยก�าหนดราคาต�่ากว่านโยบายราคา	(Price	List)	นอกเหนือจากการด�าเนินการ
ตามอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในข้อ	(5)	แล้ว	ยังต้องพิจารณามูลค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องด�าเนินการขออนุมัติจาก
ผู้มีอ�านาจตามมูลค่าการขายตามที่ระบุในข้อ	(4)	อีกด้วย

2		 บริษัทฯ	พิจารณาก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จ�ากัดวงเงิน	
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ต้องสั่งซื้อ	เช่น	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซื้อ
ขายอิงตามราคาตลาดโลก	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ดังนั้นในการพิจารณาสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องพิจารณา
จากความต้องการใช้	รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบเป็นหลักจึงจ�าเป็นต้องอาศัยความคล่องตัว
และความรวดเรว็ในการด�าเนนิการ	อย่างไรกต็าม	ในทางปฏบิตันิัน้	บรษิทัฯ	ได้มกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	
รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

3		 การลงทุนซื้อเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยในขั้นตอน
ของการด�าเนนิการนัน้	ฝ่ายทีจ่ะท�าการซือ้ทรพัย์สนิจะต้องขออนมุตัซิือ้ทรพัย์สนิตามอ�านาจทีร่ะบใุนข้อ	(3)	ส่วนอ�านาจ
ในข้อ	(7)	นั้นเป็นอ�านาจในการด�าเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน	(Purchase	Request)	

 1.3 กำรสรรหำกรรมกำร
	 	 การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ	จะกระท�าผ่านการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็น

ผูพ้จิารณาคดัเลอืกจากประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถ	และคณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ยงัไม่มคีณะ
กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท�าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	

	 	 1.3.1	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 องค์ประกอบและการสรรหา	แต่งตัง้	ถอดถอน	หรอืพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ	นัน้	ได้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ	
บริษัทฯ	ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.		 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด	

2.		 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	(1)		 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ	

	(2)		 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้	ในกรณทีีเ่ลอืก
ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	(3)		 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ
ในขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม	
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือก
เข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5.		 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	
เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน	
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	 	 มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.		 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง	และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 	 1.3.2	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	
คณะกรรมการบริษัทฯ	จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ประสบการณ์การท�างาน	และความเหมาะสม
ด้านอื่นๆ	ประกอบกัน	จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ		
มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	ท่าน

	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่
สมรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบั
การ	เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	
ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล	ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

8.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 	 1.3.3	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	ท่าน	โดย
แต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศข้อ
บงัคบั	และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	นอกจากนี	้กรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจ
สอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้	
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1.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

2.	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.	 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นี	้ต้องมกีรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้

	 ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

 1.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
	 	 	 1.4.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

	 	 	 	 	 ในปี	2555	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ	ตามรายละเอียดดังนี้	
	(หน่วย	:	บาท)

ชื่อ-สกุล ปี	2554 ปี	2555

1.	 รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช 70,000 60,000

2.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 50,000 40,000

3.	 นายนิพนธ์	จัยสิน1 50,000 20,000

4.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม 50,000 40,000

5.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม2	 105,000 	100,000

6.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม2	 80,000 80,000

7.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท2์	 90,000 80,000

8.	 นายนคร	พระประเสริฐ 50,000 40,000

	 รวม 545,000 	460,000

	 	 หมายเหตุ	:	

1		 นายนิพนธ์	จัยสิน	ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ	ทั้งนี้มีผลบังคับเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2555	

2		 กรรมการล�าดบัที	่5-7	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย	ตวัเลขทีแ่สดงในตารางจงึรวมค่าเบีย้ประชมุ	ทีไ่ด้รบัในฐานะ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	24	เมษายน	2555	ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	
2555	ดังนี้

•	 	ค่าตอบแทนคณะกรรมการส�าหรับปี	2555	ในรูปของเบี้ยประชุม	และค่าตอบแทนประจ�าปี	รวมทั้งสิ้นเป็น
จ�านวนเงินไม่เกิน	3,300,000.-บาท	(สามล้านสามแสนบาทถ้วน)	

•	 	ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	

	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 ในปี	2554	และปี	2555	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน	14.30	ล้านบาท	และจ�านวน	16.70	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	มีรถ
ประจ�าต�าแหน่งเท่านั้น
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 1.5 นโยบำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรใช้ข้อมูลภำยในและควำมลับของบริษัท
1.		 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ	

ภาวะของบุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่	
สาธารณชนทราบ

2.		 ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคล
ดังกล่าว	ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ	เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของบรษิทั	ฯ	ซึง่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขาย	เสนอซื้อหรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่
ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	หรือเพื่อให้ผู้อื่น	 กระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน	ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3.		 ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	น�าความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิด
เผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	และไม่ว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4.		 ต้องรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์และความลบัของบรษิทัฯ	หรอืของลกูค้า	ห้ามน�าความลบัของบรษิทัฯ	ไปเปิดเผยแก่	บคุคล
ภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน	แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	ไปแล้ว

	 	 ทัง้นี	้นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย์และการใช้ข้อมลูภายในและความลบัของบรษิทับนัทกึอยูใ่นจรรยาบรรณธรุกจิ	ซึง่บรษิทั
ได้จัดท�าเป็นหนังสือแจกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุก
ประการ	พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่ก�าหนดไว้อย่างจริงจัง

	 	 สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่	www.	qtc-energy.com

 1.6 บุคลำกร
	 	 	 1.6.1	 จ�านวนบุคลากร

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	บรษิทัฯ	มพีนกังานรวมทัง้สิน้จ�านวน	170	คน	(ไม่นบัรวมผูบ้รหิารจ�านวน	9	คน)	แบ่งเป็นพนกังาน
ประจ�า	จ�านวน	167	คน	และพนักงานรายวันจ�านวน	3	คน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า 13 - 13

ฝ่าย	Supply	Chain	และ	Logistic 22 1 23

ฝ่ายขายในประเทศ 8 - 8

ฝ่ายขายต่างประเทศ 2 - 2

ฝ่ายบริหาร 10 - 10

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 13 - 13

ฝ่ายผลิต 76 2 78

ฝ่ายวิศวกรรม 20 - 20

ส่วนความปลอดภัย 2 - 2

ส่วนวิจัยและพัฒนา 1 - 1

	 รวม 167 3 170

	 หมายเหตุ		 :		ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ	ฝ่ายศนูย์ดแูลและบรกิารลกูค้า,	ฝ่าย	Supply	Chain	และ	Logistic,	ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ,	ฝ่ายขายในประเทศ,	ฝ่ายบรหิาร,	ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	ขึน้ตรงกบักรรมการผูจ้ดัการ	ฝ่ายผลติ,	ฝ่ายวศิวกรรม,	ส่วน
ความปลอดภัย	และส่วนวิจัยและพัฒนา	ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ	
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	 	 8.6.2	 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 	 -ไม่มี-

	 	 8.6.3	 ค่าตอบแทนพนักงาน

	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 ในปี	2555	บรษิทัฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	จ�านวน	60.09	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรปูของ
เงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และสวัสดิการอื่นๆ

	 	 ค่าตอบแทนอื่น	

	 	 	 -	ไม่มี	–	

	 	 1.6.4	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	 	 	 ด้วยวสิยัทศัน์ขององค์กรทีต้่องการจะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพระดบัสากล	(World	Class)	และมพีนัธกจิที่
จะมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพระดับสากล	น�ามาซึ่งการ
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�าคัญ	คือ

	 1.	Constructive	Engagement	:	การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการท�างานในหลายๆ	ระดับที่แตก
ต่างกัน	แต่ให้มีส่วนร่วมมากน้อยต่างกันออกไปโดยเน้นทิศทางการมีส่วนร่วมที่เป็นการพัฒนา	มุ่งเน้นการหาทางออกหรือทาง
เลือกในการแก้ปัญหา	ไม่เน้นการหาคนผิด	เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

	 2.	Sharing	Success	:	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส�าเร็จขององค์กร	ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูป
ของการให้ผลตอบแทนที่เน้นผลส�าเร็จขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นที่ตัวบุคคล	รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้
จากการปฏิบัติ	ใช้ความรู้จากการปฏิบัติครั้งก่อนเพื่อการปฏิบัติซ�้า	ปรับปรุง	และพัฒนาความรู้	เพื่อการปฏิบัติครั้งต่อไป	โดย
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	อีกทั้งตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง	และการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น	ซึ่งเมื่อทุกคนจะต้องมีความส�าเร็จร่วมกัน	จึงต้องให้ความส�าคัญตั้งแต่ผลส�าเร็จของพนักงานแต่ละคน	
ผลส�าเร็จของหน่วยงาน	ผลส�าเร็จของหน่วยธุรกิจ	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของทั้งองค์กร

	 3.	Better	Attitude	:	การมีทัศนคติที่ต้อง	“ดีขึ้นกว่าเดิม”	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของทั้งลูกค้า	
สังคม	องค์กร	และผู้ถือหุ้น
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	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเนือ่งจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส�าคญัในการน�าไปสูก่ารมรีะบบบรหิารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่
เกีย่วข้องทกุฝ่าย	โดยการมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่มลูค่า	สร้างความสามารถในการแข่งขนั	รวมทัง้ส่งเสรมิการเตบิโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ในระยะยาว	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2555	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2555	ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวซึ่ง
ครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	และเพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของกิจการ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในการที่จะได้รับส่วน
แบ่งก�าไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือ
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

•	 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	14	วัน	โดยจะระบุวัน	เวลา	สถานที่	และวาระการ
ประชุม	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ	ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสิน
ใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน	Website	ของบริษัททั้งภาษาไทย	และภาษาอังฤษ	เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

•	 บริษัท	ฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	ดังนี้

	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 วาระที่	2	พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

	 วาระที่	3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	ปีที่ผ่านมา

	 วาระที่	4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

	 วาระที่	5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	 วาระที่	6	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

	 วาระที่	7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี

	 วาระที่	8	เรื่องอื่นๆ	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�าคัญต่างๆ	

•	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ	
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ	ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

•	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้	ถงึคณะกรรมการบรษิทัฯ	ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้	
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	20	วนั	ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	หรอืทาง	อเีมล์ของนกัลงทนุสมัพนัธ์	โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่และอิสระ	

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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•	 บริษัทฯ	อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที	่โดย	บริษัทจะจัดประชุมในวัน
ท�าการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

•	 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	ทกุคน	เข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรยีง	และร่วมตอบข้อซกัถามต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น

•	 เมือ่การประชมุแล้วเสรจ็	บรษิทัฯ	จะจดัท�ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	
ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อื
หุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ	
ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

•	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ	และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือ
หุน้ล่วงหน้า	ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	ซึง่ได้เผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ฯ	ที	่http://www.qtc-energy.com	
โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ	ล่วงหน้า	3	เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้
ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

•	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน	และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่รวม
ถงึ	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้าง	รวมตลอดถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าวทีเ่กีย่วข้องกบั
ข้อมลูรวมถงึได้ก�าหนดบทลงโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ	หรอืน�าข้อมลูของบรษิทัฯ	ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนไว้
แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

•	 การให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เกีย่วกบัภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ	ของตนเอง	
คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ.	2535

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	 พนักงาน	:	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ	สามารถ
พัฒนาการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ	และทักษะของ
พนกังานอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึพจิารณาให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละคน	ตลอดจนการ
ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านงึถงึคณุภาพชวีติและความปลอดภยัในการท�างาน	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้ถอืปฏบิตัต่ิอ
พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	

•	 คู่ค้าและเจ้าหนี้	:	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น	Supplier	และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอารัดเอา
เปรยีบ	โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้า	และ/หรอืข้อตกลงตามสญัญาทีท่�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั	เพือ่พฒันาความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
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•	 ลกูค้า	:	บรษิทัฯ	เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้าโดยเน้นการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ได้มาตรฐาน	และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน	การรกัษาความลบัของลกูค้า	นอกจากนี้	บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดราคาขาย
สินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

•	 คู่แข่ง	:	บริษัทฯ	ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก�าหนดไว้	รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

•	 ชมุชนและสงัคม	:	บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั	บรษิทัฯ	เน้นการปลกูฝังจติส�านกึ	ความ
รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม	และไม่กระท�าการใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย	

•	 บรษิทัฯ	มมีาตราการชดเชยในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัฯละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้ส่ีวนได้
เสีย	ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

•	 บริษัทฯ	ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่บริษัทฯ	จะมีการ
ประกาศผลการด�าเนินงาน	หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

•	 บริษัทฯ	มีแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย	ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงิน	ระบบควบคุมภายในบกพร่อง	หรือการผิดจรรยาบรรณ	โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดมาตราการคุ้มคร้องสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลู
ทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์	ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ซึง่มผีลกระทบ
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กนั	โดยมกีารเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ	ต่อผูถ้อืหุน้	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์	
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

•	 บริษัทฯ	เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	
และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง	เวบไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	โดยมีการดูแลปรับปรุ่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

•	 คณะกรรมการรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และ
รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	และเว็บไซต์ของบริษัท

•	 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบ
บัญชี	และจัดให้มีรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

•	 คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชือ่	บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	จ�านวนครัง้ของการประชมุ
และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และ
รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ56-1)	
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•	 เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	เรือ่งหลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีารรายงานการเปิดเผยข้อมลู	เกีย่วกบัฐานะ
การเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูดงัหวัข้อต่อไปนี	้(1)	ข้อมลูทัว่ไป	(2)	ปัจจยัความเสีย่ง	(3)	ลกัษณะ
การประกอบธรุกจิ	(4)	การประกอบธรุกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์	(5)	ทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ	(6)	ข้อพพิาททางกฎหมาย	
(7)	โครงสร้างเงินทุน	(8)	การจัดการ	(9)	การควบคุมภายใน	(10)	รายการระหว่างกัน	(11)	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	
(12)	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

•	 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร	มกีารรายงานการถอืหลกัทรพัย์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 กรรมการ	และผู้บริหาร	4	รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ	มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
เกีย่วข้องต่อประธานกรรมการบรษิทั	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	และเปิดเผยข้อมลูให้กรรมการทกุท่านทราบ	ตามพ
ระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีนโยบาย	ให้พนักงานระดับบริหาร	
ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่าย	ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม	ใน
การด�าเนินธุรกิจ	โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	รับทราบทุกปี

•	 คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน	รายการระหว่างกัน	และระบบควบคุมภายใน	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุนสถาบัน	นัก
ลงทุนทั่วไป	นักวิเคราะห์	ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้

1)	 	เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ

2)		 เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

3)		 ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ

4)		 การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร

5)		 การซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน	โดยใช้ข้อมลูภายใน	ได้อย่างถกูต้อง	เพยีงพอ	ทนัเวลา	เท่าเทยีม	โปร่งใส
และเป็นธรรม

6)		 การด�าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาดบริษัทฯ	ก�าหนดให้
บุคคลผู้มีอ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว	ได้แก่	ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	กรรมการผู้จัดการ

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้บุคคลที่มีอ�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์	(Contact	Person)	ดังนี้

1)	 การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์	ได้แก่	รายการได้มา/จ�าหน่ายไป	ซึ่งสิ้นทรัพย์	รายการเกี่ยวโยง	ก�าหนดวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น	การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี	การย้ายที่ตั้งส�านักงานใหญ่	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	
และโครงการลงทุน	การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	เป็นต้น	โดยกรรมการผู้จัดการ

2)	 การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี	ได้แก่	งบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส	แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	โดยกรรมการผู้จัดการ

•	 การให้ข่าวสารทั่วไปส�าหรับการบริหารองค์กร	กับสื่อสารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	กรรมการผู้จัดการ	
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน

•	 ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	ได้แก่	

1)	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ก�าหนดให้	เลขานุการบริษัท	ฯเป็นผู้ประสานงาน

2)	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ก�าหนดให้	เลขานุการบริษัทฯ	เป็นผู้ประสานงาน
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 
	 5.1		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 5.1.1		 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	กรรมการอย่างน้อย	5	คน	กรรมการอสิระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งคณะ	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	
3	ปี	และไม่จ�ากดัจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ปัจจบุนั	บรษิทัฯ	มกีรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	โครงสร้างกรรมการดงั
กล่าวจะท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงเพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ	และบรษิทัฯ	มนีโยบายให้ผูท้ีจ่ะเป็นประธานกรรมการ
ต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น	

	 	 	 5.1.2		 คุณสมบัติของกรรมการ

	 	 คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในระดบัต�าแหน่ง
ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ	จึงสามารถน�าประสบการณ์	ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�าหนด

	 	 นโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และ
ผู้ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้

	 	 	 5.1.3		 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจ	
ควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อ	ก.ล.ต.

(3)	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

(4)	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง	ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

(5)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบ
บัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(6)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(7)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

(8)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ	 ด�าเนินงานของบริษัท	
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5.1.4	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	ให้เป็นคนละบุคคลกัน	เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่	และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

5.1.5	 จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.1.6	 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	สามารถด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	3		 	
บริษัท	โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

5.1.7	 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า	โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.1.8	 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูล	
ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

5.1.9	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	

	 	(ก)	 ทะเบียนกรรมการ

	 	(ข)	 หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุม	คณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของ	บริษัทฯ

	 	(ค)	 	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 5.2		 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริหาร	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหาร	ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ	บริษัทฯ	และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว	

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ	มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	3	ท่าน	เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	จะต้องมีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ	ได้

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	2	ใน	3	โดยประธานฯเป็นกรรมการอสิระ	
ท�าหน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตดิตามการท�าแผนสบืทอด
ต�าแหน่งงาน	ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อื่น
ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	และพิจารณา
ทบทวนโครงสร้าง	ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	อัตราค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทฯ	และ	
ผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

4.	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	บรษิทัฯ	มกีรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ	นโยบายและกลยุทธ	์อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 5.3		 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	
Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตน	และต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ตลอดจนมตทิี่
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ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	และค�านงึถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั	โดยมบีทบาท	หน้าที	่และ
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.		 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ	
บริษัทฯ

2.		 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

3.		 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.		 จดัให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทัฯ	ณ	วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ	ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจ
สอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.		 ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั	(Direct)	และก�ากบัควบคมุดแูล	(Monitoring	and	Supervision)	
ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่	ก�าหนดไว้	อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่เพิม่พลูมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ	สูงสุดให้แก่กจิการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	(Maximize	Economic	Value	and	Shareholders’	
Wealth)	นอกจากนี	้คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากับ	ตลาดทุนข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เช่น	การท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	และ	การได้มาหรือจ�าหน่ายไป	ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.		 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุน
กบัผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ	ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร	ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

7.		 พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน	มอี�านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะ
อนกุรรมการอืน่ตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพจิารณาค่า
ตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนกุรรมการชดุต่างๆ	ทีแ่ต่งตัง้ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ�านาจที่ท�าให้	

	 คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8.		 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด	ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตาม
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	เพกิถอน	
เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้	ๆ	ได้เมือ่เหน็สมควร	ทัง้นี	้การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ�านาจทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	
หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กบับรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	เว้นแต่เป็นการ
อนมุตัริายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	หรอืเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว	โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	
และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศ	คณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.		 คณะกรรมการได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย	และทบทวนนโยบาย	ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งและส่งเสริมให้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร	เพือ่ให้กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตราฐานด้านจรยิธรรมที	่บรษิทัใช้ในการด�าเนนิ
ธรุกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการก�าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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	 5.4		 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติหน้าที่ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังนี้

1)		 บริษัทฯ	มีการจัดท�าก�าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี	และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

2)		 คณะกรรมการของบรษิทัฯ	จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	อย่างน้อย	3	เดอืนต่อครัง้	และอาจมกีารประชมุ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการ
ส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมรายละเอยีดล่วงหน้า	7	วนั	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีง
พอก่อนเข้าร่วมประชุม	รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

3)		 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการ	เป็นผูพ้จิารณาเลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ	ทัง้นี	้กรรมการ
แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4)		 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง	และกรรมการจะอภิปรายปัญหา
ส�าคญักนัอย่างรอบคอบ	โดยมกีารจดัท�าบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และจดัเกบ็ไว้ส�าหรบักรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบได้

5)		 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศราย
ละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาโดยตรง		และเพือ่มโีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส�าหรบัใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงาน

6)		 บริษัทฯ	มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง	เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการ

7)		 คณะกรรมการได้จดัให้มเีลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	ฯ	ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดัเตรยีมระเบยีบวาระการ
ประชุม	ท�าหนังสือเชิญประชุม	ดูแลและจัดการประชุม	จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม	และจัดท�ารายงานการ
ประชมุเสนอขอความเหน็ชอบต่อประธานกรรมการก่อนทีจ่ะน�าเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุ
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	 	 ในปี	2554	บรษิทัฯ	ได้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั	จ�านวน	5	ครัง้	และในปี	2555	จ�านวน	4	ครัง้	โดยรายละเอยีด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�านวนการ

ประชุมรวม
ปี	2554

จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�านวนการ

ประชุมรวม
ปี	2555

หมายเหตุ

1.	รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช 5/5 4/4

2.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 5/5 4/4

3.	นายนิพนธ์	จัยสิน 5/5 2/4 ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผล
ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2555

4.	นายศิริพงษ์	บุญตาม 5/5 4/4

5.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม 5/5 4/4

6.	นายพลรชฎ	เปียถนอม 5/5 4/4

7.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ 5/5 4/4

8.	นายนคร	พระประเสริฐ 5/5 4/4

	 5.5		 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	
1	ครัง้	เพือ่ให้ทราบถงึปัญหาและแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยแจกแบบประเมนิ
ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการทุกท่าน	เพื่อท�าการประเมิน	และส่งแบบประเมินให้แก่เลขานุการบริษัท	เพื่อท�าการประเมิน
ผล	และท�าสรุปน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป	โดยแบบประเมินอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท,ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ธันวาคม	2545

	 5.6		 ค่าตอบแทน	

	 	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นอตัราทีเ่พยีงพอส�าหรบัการรกัษา
กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร	และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ปัจจัยที่จะน�ามาพิจารณา	ประกอบด้วย	ประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ขอบเขตของบทบาท
และความรบัผดิชอบ	ทัง้นี	้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร	จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดไว้	ซึ่งจะพิจารณา
จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
ส�าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย	จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาท	หน้าที่ที่รับผิดชอบ

	 5.7		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว	ข้อง
ในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	
เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานงานอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	หลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	

5.7.2	 บริษัทฯ	จัดท�าเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	และมี	คู่มือศึกษาลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

5.7.3	 บริษัทฯมีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม	และโปร่งใส	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ	่หรือรายอื่นใด	โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุก
ปี	ทัง้นี	้ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการก�าหนดให้เป็นบคุคลทีจ่ะสบืทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รบัการพฒันาตามแผนการพฒันาราย
บุคคล	(Individual	Development	Plan)	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต		
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กำรควบคุมภำยใน

	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2556	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยท�าการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	
แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย
	 1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	(Organizational	Control	and	Environmental	Measures)
	 2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)
	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	(Management	Control	Activities)
	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)
	 5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	(ตามส่วนที่	3	ข้อ	3.3	ถึง	3.7	ของแบบประเมิน)	อย่างเพียงพอแล้ว	ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น	คณะ
กรรมการบริษัทฯ	เห็นว่าบริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
	 บรษิทัฯ	มคีณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธผิล	ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชมุร่วมกนัอย่างน้อยทกุไตรมาส	เพือ่
พจิารณาและด�าเนนิการให้มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ	รวมถงึการพจิารณารายการที่
เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ
ตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เอง	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ากัด	เพื่อ
ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ตัง้แต่ปลายปี	2550	โดยผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวได้จดัท�ารายงานผลการประเมนิ
และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด	
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รำยกำรระหว่ำงกัน

1.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ	ประกอบด้วย	
ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	บรษิทัทีเ่กีย่วข้องซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่บีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของบรษิทัฯ	มคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้อง
กับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	 นางศศิพิม	วงศ์ค�า	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นในคิวทีซีเชียงใหม่ร้อยละ	
99.94	มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ	นอกจากนี	้อดตีภรรยาและบตุรของนาย
พูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	64.09

บริษัท	เอสเอ็มไอ	เมทัลเวอร์ค	จ�ากัด นายธิติพัทธ์	เตชะพิบูลย์ชัย		เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นในเอสเอ็มไอ	เมทั
ลเวอร์คร้อยละ	100	มีความสัมพันธ์เป็นญาติของนางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริหาร

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ	และอดตีภรรยาและบตุรของ
นายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	64.09

นางศศิพิม	วงศ์ค�า เป็นน้องสาวของนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นใน
บริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	64.09

นางอลิศรา	เจริญวานิช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	โดยถือหุ้นจ�านวน	37,696,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	18.85	
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	และมีความสัมพันธ์เป็นอดีตภรรยา
ของนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน

1.2 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
	 ในปี	2554	และ	ในปี	2555	บริษัทฯ	มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

	 (1)		 รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ปี	2554 ปี	2555

บรษิทั	ควิ.ท.ีซ.ี	เซอร์วสิ	เชยีงใหม่	
จ�ากัด	(“คิวทีซีเชียงใหม่”)
ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
งานระบบไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ

ลูกหนี้การค้า

11.04

1.91

5.28

0.23

บริษัทฯ	มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ	
ทีเ่ป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	น�า้มนั
หม้อแปลง	หางปลาแรงต�า่	ชดุปะะเกน็	ลกูถ้วย	เป็นต้น	
รวมทั้งให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี
เชียงใหม่	ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ	โดย
ราคาขายสินค้าให้แก่คิวทีซีเชียงใหม่เป็นราคาที่มี
ส่วนลดเท่ากับส่วน	ลดที่ให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายราย
อื่นของบรษิัทฯ	รวมทัง้มีเงือ่นไขทางการค้าทีเ่หมอืน
กับตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ	
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ปี	2554 ปี	2555

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่ารายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการ
ค้าโดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

บรษิทั	เอสเอม็ไอ	เมทลัเวอร์ค	จ�ากดั
ประกอบธรุกจิผลติตวัถงัและฝาถงั
หม้อแปลงไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ

ลูกหนี้การค้า

0.13

-

0.17

0.02

บริษัทฯ	มีการขายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบใน
หม้อแปลงไฟฟ้า	เช่น	ส	ีRAL,	สรีองพืน้	เป็นต้น	คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการ
ค้าโดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

	 (2)		 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้าบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2554 ปี	2555

บรษิทั	ควิ.ท.ีซ.ี	เซอร์วสิ	เชยีงใหม่	
จ�ากัด	(“คิวทีซีเชียงใหม่”)

ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
งานระบบไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ

เจ้าหนี้การค้า

0.018	

-

0.004 เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ	ว่าจ้างให้คิวทีซี
เชียงใหม่ไปด�าเนินการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของ	
บรษิทัฯ	ทีอ่ยูใ่นพืน้ที/่จงัหวดัใกล้เคยีงกบัทีต่ัง้ส�านกังาน
ของคิวทีซีเชียงใหม่	ได้แก่	ค่าขนส่งหม้อแปลง	ค่า
ตรวจสอบหม้อแปลง	ค่าซ่อมหม้อแปลง	ค่าเครนยก
หม้อแปลง	เป็นต้น	เนือ่งจากรถบรรทกุและ/หรอืช่าง
บรกิารของบรษิทัฯ	ม	ีควิงานเตม็ไม่สามารถให้บรกิาร
แก่ลูกค้าได้	และคิวทีซีเชียงใหม่สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้	โดยค่าบริการที่
คิวทีซีเชียงใหม่เรียกเก็บจากบริษัทฯ	สามารถเทียบ
เคียงได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการ
ของบริษัทฯ	และ/หรือสามารถเทียบ	เคียงได้กับค่า
บริการที่จ้างบุคคลภายนอก	

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่ารายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นและ
มคีวามสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิระหว่าง
กันมีความเหมาะสม

บริษัท	เอส	เอ็ม	ไอ	เมทัลเวอร์ค	
จ�ากัด

ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถัง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ

บริการ

เจ้าหนี้การค้า

3.03

-

2.56

-

บรษิทัฯ	ซือ้ตวัถงัและฝาถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	โดยราคา
ซื้อที่ซื้อจาก	เอสเอ็มไอ	เมทัลเวอร์ค	สามารถเทียบ
เคียงได้กับราคาซื้อที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น	ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่ารายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นและ
มคีวามสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิระหว่าง
กันมีความเหมาะสม
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	 (3)		 รายการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ปี	2554 ปี	2555

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน วงเงินสินเชื่อ

ยอดเงนิกูท้ีเ่บกิใช้

679.14

184.45

-

-

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ได้เข้าค�้าประกันส่วนตัว
ส�าหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์	โดยไม่มีการ
คิดค่าตอบแทนในการค�้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว
จากบริษัทฯ		

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่าการค�า้ประกนัของนายพลูพพิฒัน์เกดิขึน้เนือ่งจาก
ความจ�าเป็นเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ	ในการ
ขอวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย์เพือ่น�ามาใช้เป็น
เงินทุนหมุน	เวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	
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	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วย	นายเผดจ็ภยั	มคีณุเอีย่ม	เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	และนายพลรชฎ	เปียถนอม	เป็นกรรมการตรวจสอบ		มีขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่�าคญัคอื	ดแูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	
สอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	มกีารปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนดแูลกรณทีีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้	ทัง้นี้	
ในปี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด	4	ครั้ง	โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2555	ร่วมกับฝ่ายบริหารและ	
ผูส้อบบญัช	ี	เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ		ได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
โดยทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต
และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.	 พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั		ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการเปิดเผย	
ข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	อีกทั้งได้ด�าเนินตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

3.			สนับสนุน	และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance)	เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลกัการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้มคีวามโปร่งใสและมจีรยิธรรม	ก่อให้เกดิความเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	
ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.		 ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ	โดยจดัให้มกีารว่าจ้างบรษิทั	พแีอนด์แอล	อนิเทอร์นอล	ออดทิ	จ�ากดั	
ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่ห้บรกิารด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก	เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่าย
บรหิารอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�ากบัผูต้รวจสอบภายใน		เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ว่าการปฏบิตังิานตามแผนงานตรวจ
สอบภายในประจ�าปี	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ		และประสทิธผิล	โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี	ไม่พบข้อบกพร่องด้าน
การควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ	ตลอดจนประเด็นตรวจพบอื่น	ฝ่ายบริหารได้ด�าเนินการแก้ไขแล้ว	

5.		ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			
ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน	การเงิน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

6.		 พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับปี	2556	โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง	
นายสมคิด		เตียตระกลู	ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตเลขที่	2785	หรือนางสุมาลี		โชคดอีนนัต์	ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตเลขที่	3322	หรือ
นายโกศล		แย้มลมีลู	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่4578	จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	โดยก�าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม	750,000	บาท	เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ	มคีวามเป็นอสิระ	และแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา	โดยไม่มี
ข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี	ตลอดจนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

	 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	

	 (นายเผด็จภัย		มีคุณเอี่ยม)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 19	กุมภาพันธ์	2556	

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฎในรายงานประจ�าปีและในงบการเงนิของบรษิทั	คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า	งบการเงนิของบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	
2555	ได้จดัท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมตามหลกัความระมดัระวงัและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ	
และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัท	สนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมธรรมา	
ภบิาลอย่างต่อเนือ่ง		เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ	โปร่งใสและน่าเชือ่ถอื	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน	ระบบการควบคุมภายในและตรวจ
สอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวปรากฎไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่แสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า			ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัเพยีงพอและเหมาะสม	ตลอดจนสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

	 (รศ.ดร.	สมชอบ			ไชยเวช)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอ				ผู้ถือหุ้นของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	
ธนัวาคม	2555	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้	และงบกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	รวม
ทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินของไทย	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย	ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญช	ีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ	์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้
บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ
ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของไทย

นายสมคิด		เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่	2785

กรุงเทพมหานคร
21	กุมภาพันธ์	2556
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินบริษัท คิวทซี ีเอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

สินทรัพย์

หมำยเหตุ 2555 2554
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 43,537,796       46,886,072       
เงินลงทนุช่ัวคราว 6 35,291,304       52,101,041       
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ 7 258,007,101      115,269,873      

- บริษัทที่เกี่ยวข้อง 7, 8 251,397           1,904,814         
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 176,245,505      147,820,054      
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 3,416,824         -                  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,942,745         3,458,474         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 524,692,672      367,440,328      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ -                  539,963           
เงินลงทนุอ่ืน - ราคาทนุ 50,000             50,000             
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 10 259,367,966      197,510,174      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 11 2,862,771         4,730,908         
เงินมัดจ า -                  168,460           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 262,280,737      202,999,505      

รวมสินทรัพย์ 786,973,409      570,439,833      

งบการเงินฉบับนี้ได้รับอนมัุติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ _______ เม่ือวันที่ _______________________

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายศิริพงศ์  บุญตาม         )  (     นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน      ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 1

บำท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทซี ีเอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
บำท

หมำยเหตุ 2555 2554
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 12 137,237,545      64,459,541       
เจ้าหนี้การค้า 77,442,700       60,958,299       
เจ้าหนี้อ่ืน 3,307,809         4,683,370         
หนี้สินที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว 13 14,072,000       9,895,349         
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 14 3,078,827         1,742,609         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15 30,561,299       19,526,408       
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16 13,126,125       13,445,892       
เงินมัดจ าค่าสินค้าจากลูกค้า 3,421,633         5,642,975         
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 17 8,871,685         6,500,521         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 291,119,623      186,854,964      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 13 26,696,859       260,000           
หนี้สินตามสัญญาเช่าซือ้ - สุทธิ 14 6,113,993         1,346,459         
หนี้สินตามภาระผกูพันส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 2,126,227         1,948,044         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34,937,079       3,554,503         

รวมหนี้สิน 326,056,702      190,409,467      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายศิริพงศ์  บุญตาม         )  (     นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน      ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 2

งบการเงินฉบับนี้ได้รับอนมัุติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ _______ เม่ือวันที่ ___________________
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)



งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทซี ีเอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
บำท

หมำยเหตุ 2555 2554
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทนุจดทะเบียน 200,000,000 หุ้น 19 200,000,000      200,000,000      
หุ้นที่ออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 200,000,000 หุ้น 200,000,000      200,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 45,939,064       45,939,064       
ก าไรสะสม
จัดสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย 20 20,000,000       20,000,000       
ยังไม่ได้จัดสรร 194,977,643      114,091,302      

ส่วนของผู้ถอืหุ้น - สุทธิ 460,916,707      380,030,366      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 786,973,409      570,439,833      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายศิริพงศ์  บุญตาม         )  (     นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน      ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3

งบการเงินฉบับนี้ได้รับอนมัุติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ _______ เม่ือวันที่ ___________________
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

หมำยเหตุ 2555 2554
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขาย 8 940,352,086     700,861,733     
รายได้จากการบริการ 8 19,156,003       13,599,862       
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 959,508,089     714,461,595     

ต้นทุนขำยและบริกำร
ต้นทุนขาย 8, 22 (687,400,281)    (500,167,286)    
ต้นทุนบริการ 22 (7,861,055)        (6,002,446)        
รวมต้นทุนขำยและบริกำร (695,261,336)    (506,169,732)    

ก ำไรข้ันต้น 264,246,753     208,291,863     
รายได้อ่ืน 10,196,035       3,332,528         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 274,442,788     211,624,391     
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8, 22 (37,444,002)      (26,177,657)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22 (73,833,093)      (60,884,894)      
รวมค่ำใช้จ่ำย (111,277,095)    (87,062,551)      

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 163,165,693     124,561,840     

ต้นทุนทางการเงิน (7,725,934)        (7,204,450)        
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 155,439,759     117,357,390     
ภาษีเงินได้ 15 (36,559,422)      (33,293,167)      
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 118,880,337     84,064,223       
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                  -                  
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 118,880,337     84,064,223       

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน
ก าไรสุทธิ (บาท/หุ้น) 0.59                0.49                
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก (หุ้น) 200,000,000     171,917,808     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายศิริพงศ์  บุญตาม         )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 4

บำท

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

หมำยเหตุ 2555 2554
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขาย 8 940,352,086     700,861,733     
รายได้จากการบริการ 8 19,156,003       13,599,862       
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 959,508,089     714,461,595     

ต้นทุนขำยและบริกำร
ต้นทุนขาย 8, 22 (687,400,281)    (500,167,286)    
ต้นทุนบริการ 22 (7,861,055)        (6,002,446)        
รวมต้นทุนขำยและบริกำร (695,261,336)    (506,169,732)    

ก ำไรข้ันต้น 264,246,753     208,291,863     
รายได้อ่ืน 10,196,035       3,332,528         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 274,442,788     211,624,391     
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8, 22 (37,444,002)      (26,177,657)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22 (73,833,093)      (60,884,894)      
รวมค่ำใช้จ่ำย (111,277,095)    (87,062,551)      

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 163,165,693     124,561,840     

ต้นทุนทางการเงิน (7,725,934)        (7,204,450)        
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 155,439,759     117,357,390     
ภาษีเงินได้ 15 (36,559,422)      (33,293,167)      
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 118,880,337     84,064,223       
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                  -                  
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 118,880,337     84,064,223       

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน
ก าไรสุทธิ (บาท/หุ้น) 0.59                0.49                
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก (หุ้น) 200,000,000     171,917,808     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายศิริพงศ์  บุญตาม         )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 4

บำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2555 และ 2554

2555 2554
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 155,439,759      117,357,390      
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน :

ค่ำเสือ่มรำคำ 27,432,260       24,283,156       
ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ - สุทธิ 2,651,800         2,207,868         
ค่ำเผือ่สินค้ำเสือ่มคุณภำพและค่ำเผือ่มูลค้ำสินค้ำลดลง - สุทธิ 512,419           1,524,790         
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ (2,330,090)        (596,443)          
ขำดทุน (ก ำไร) ทีย่ังไม่เกิดขึน้จำกอัตรำแลกเปลีย่น (1,593,884)        342,854           
ค่ำเผือ่ภำระผูกพนัส ำหรบัผลประโยชนพ์นักงำน - สุทธิ 90,710             204,286           
ดอกเบ้ียจ่ำย 7,725,934         7,204,450         

เงินสดรับจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 189,928,908      152,528,351      
   สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - ลูกค้ำทัว่ไป (145,389,028)     (64,169,389)      
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกัน 1,653,417         588,412           
สินค้ำคงเหลือ (28,937,870)      (63,471,304)      
ภำษมูีลค่ำเพิม่รอเรยีกคืน (3,416,824)        -                  
สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ (4,484,271)        2,078,203         
เงินมัดจ ำ 168,460           -                  

   หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 16,484,401       33,695,689       
เจ้ำหนีอ้ืน่ (1,375,561)        -                  
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (319,767)          914,328           
เงินมัดจ ำค่ำสินค้ำรบั (2,221,342)        3,684,990         
หนีส้ินหมุนเวียนอืน่ 2,371,164         (4,137,839)        
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน -                  (83,630)            

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 24,461,687       61,627,811       
จ่ำยดอกเบ้ีย (7,638,461)        (7,118,079)        
จ่ำยภำษเีงินได้ (25,524,531)      (24,138,122)      
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน (8,701,305)        30,371,610       

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร
(         นำยศิรพิงศ์  บุญตำม         )  (     นำยพลูพพิฒัน์  ตันธนสิน      ) 

บำท
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2555 และ 2554

2555 2554
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทนุ

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากัดในการใช้ลดลง (เพิม่ขึน้) 539,963           (539,963)          
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) 16,809,737       (52,101,041)      
รบัเงินสดจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 2,339,958         665,000           
จ่ายเงินซือ้สินทรพัย์และเงินดาวน์ (78,386,634)      (61,421,035)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุ (58,696,976)      (113,397,039)     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ 74,371,888       5,655,502         
รบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 46,270,859       9,332,821         
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (15,657,349)      (5,034,000)        
จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ (2,941,397)        (2,216,402)        
รบัเงินสดจากการเพิม่ทุน -                  95,939,064       
จ่ายเงินสดปันผล (37,993,996)      (21,000,000)      

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 64,050,005       82,676,985       

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดลดลง – สุทธิ (3,348,276)        (348,444)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 46,886,072       47,234,516       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันส้ินปี 43,537,796       46,886,072       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงินสด

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2555
    บรษิทัได้ซือ้รถยนต์มีราคาต้นทุนรวม 12.39 ล้านบาท ซึง่จะจ่ายช าระเป็นงวดๆ ภายใต้สัญญาเช่าซือ้จ านวนรวม 9.03 ล้านบาท

____________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ
(         นายศิรพิงศ์  บุญตาม         )  (   นายพลูพพิฒัน์  ตันธนสิน   ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 7

บำท



76 รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            8     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554  
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 และได้จดทะเบียนเปล่ียนสถานะเป็นบริษัท มหาชน จ ากัด โดยเปล่ียนชื่อ 
บริษัท เป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 
หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จ าหน่ายและซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐาน
การบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 
งบการเงินฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นรายงานทางการเงินที่เป็นทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้
ยึดถืองบการเงินฉบับภาษาไทย 
 
ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้มีการออกใหม่และปรับปรุงบางฉบับ 
โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 1 มกราคม 2556 บริษัท
ได้น ามาตรฐานดังกล่าวที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติในงบการเงินนี้แล้ว 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทต้องเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่ง
จะมีผลให้งบการเงินปี 2556 แสดงมูลค่าสินทรัพย์และก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี และต้องปรับปรุงงบการเงินปี 2555 ใหม่  ขณะนี้ผู้บริหารก าลังพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ดังกล่าว 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            8     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554  
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 และได้จดทะเบียนเปล่ียนสถานะเป็นบริษัท มหาชน จ ากัด โดยเปล่ียนชื่อ 
บริษัท เป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 
หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จ าหน่ายและซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐาน
การบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 
งบการเงินฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นรายงานทางการเงินที่เป็นทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้
ยึดถืองบการเงินฉบับภาษาไทย 
 
ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้มีการออกใหม่และปรับปรุงบางฉบับ 
โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 1 มกราคม 2556 บริษัท
ได้น ามาตรฐานดังกล่าวที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติในงบการเงินนี้แล้ว 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทต้องเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่ง
จะมีผลให้งบการเงินปี 2556 แสดงมูลค่าสินทรัพย์และก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี และต้องปรับปรุงงบการเงินปี 2555 ใหม่  ขณะนี้ผู้บริหารก าลังพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ดังกล่าว 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการขายรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบ โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 
โดยแสดงเป็นจ านวนสุทธิจากภาษีและส่วนลด 
 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยแสดงเป็นจ านวนสุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลด 
 

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง
มูลค่าน้อย 
 

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
 

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
ลูกหนี้การค้า แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
จ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่
กับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ 
 

สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนค านวณโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่วน
เพิ่มที่จะผลิตให้แล้วเสร็จ (ส าหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะขาย 
 

ต้นทุนในการซื้อสินค้าประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น หักด้วยส่วนลดและ
เงินที่ได้รับคืนจากการซ้ือสินค้า (ถ้ามี) 
 

ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่า
โสหุ้ยการผลิต ซึ่งปันสว่นตามขั้นตอนการผลิต 
 

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้าเก่าล้าสมัยและสินค้าเส่ือม
คุณภาพ 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งค านวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสด และจ านวนเทียบเท่า
เงินสดในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และอุปกรณ์ 
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูก
ตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพย์สินถูกขายหรือเลิกใช้งาน อาคารและอุปกรณ์ส่วนก าไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
เหล่าน้ันจะแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
บริษัทคิดค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
มีดังนี ้

                       
อาคาร 20 ปี 
เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่งส านักงาน  5 ปี 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 10 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

                                   
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
 
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่า
ซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง  
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินไว้ประมาณ 5 ปี และปรับปรุงหากมีส่ิงบอกชี้ว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้น 
 
ภาษีเงินได ้
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้โดยค านวณจากก าไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามโครงการสมทบเงิน ซึ่งพนักงานต้องจ่าย
สะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท 
เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            11     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
 
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน เป็นข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทน าเสนอส่วนงานแยกตามภูมิศาสตร์
เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงิน 
 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตาม
ระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี  
 
การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล 
 
สัญญาเช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนไปให้ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานทรัพย์สินนั้น การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่
การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทบันทึกรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่เป็นอยู่ ณ วันนั้น ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งค านวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสด และจ านวนเทียบเท่า
เงินสดในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และอุปกรณ์ 
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูก
ตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพย์สินถูกขายหรือเลิกใช้งาน อาคารและอุปกรณ์ส่วนก าไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
เหล่าน้ันจะแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
บริษัทคิดค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
มีดังนี ้

                       
อาคาร 20 ป ี
เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่งส านักงาน  5 ป ี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 10 และ 5 ป ี
ยานพาหนะ 5 ป ี

                                   
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
 
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่า
ซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง  
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินไว้ประมาณ 5 ปี และปรับปรุงหากมีส่ิงบอกชี้ว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้น 
 
ภาษีเงินได ้
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้โดยค านวณจากก าไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามโครงการสมทบเงิน ซึ่งพนักงานต้องจ่าย
สะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท 
เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
 
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน เป็นข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทน าเสนอส่วนงานแยกตามภูมิศาสตร์
เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงิน 
 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตาม
ระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี  
 
การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล 
 
สัญญาเช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนไปให้ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานทรัพย์สินนั้น การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่
การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทบันทึกรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่เป็นอยู่ ณ วันนั้น ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นต้องใช้การพิจารณาการประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารพิจารณาการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องจากประสบการณ์
ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้แต่ละสถานการณ์ ซึ่งไม่อาจอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอื่นและน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินน้ันๆ ดังนั้นผลของรายการ
เมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ 

 
ฝ่ายบริหารจะทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินอย่างสม่ าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดต่อไป หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและงวดต่อไป 
 
ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องช าระหรือชดใช้ตามภาระผูกพัน
นั้น และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันเกิดมาจากการที่
ลูกหนี้การค้าไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทาน
อายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี และพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของแต่ละราย 

 
4.1.2 ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเส่ือมคุณภาพ 

 

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเส่ือมสภาพ (ถ้ามี) เพื่อให้สะท้อนถึง
การด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือและการเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

  

80 รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน)
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การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นต้องใช้การพิจารณาการประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารพิจารณาการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องจากประสบการณ์
ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้แต่ละสถานการณ์ ซึ่งไม่อาจอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอื่นและน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินน้ันๆ ดังนั้นผลของรายการ
เมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ 

 
ฝ่ายบริหารจะทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินอย่างสม่ าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดต่อไป หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและงวดต่อไป 
 
ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องช าระหรือชดใช้ตามภาระผูกพัน
นั้น และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันเกิดมาจากการที่
ลูกหนี้การค้าไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทาน
อายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี และพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของแต่ละราย 

 
4.1.2 ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเส่ือมคุณภาพ 

 

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเส่ือมสภาพ (ถ้ามี) เพื่อให้สะท้อนถึง
การด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือและการเปรียบเทียบกับราคาตลาด 
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4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่า
ซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เส่ือมสภาพ
หรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 

4.1.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ ผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินทรัพย์  

 

4.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 บาท 
 2555  2554 

    

เงินสด  160,000  160,000 
เงินฝากธนาคาร    

- บัญชีกระแสรายวัน 14,013,476  24,546,097 
- บัญชีออมทรัพย์ 29,364,320  22,179,975 

รวม 43,537,796  46,886,072 
 

ในระหว่างปี 2555 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 - 0.875 ต่อปี (2554 : อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.75 - 0.875 ต่อปี) 
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6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 บาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 52,101,041 
บวก เงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด  85,000,000 
หัก   ขายเงินลงทุนระหว่างงวด (101,809,737) 
ส่วนปรับปรุงก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์       - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 35,291,304 

 
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวใน “กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ K51 (KTSS: K51)” ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุนดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน 
 

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
      

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ ดังนี้ 
 
 บาท 
 2555  2554 
ลูกหนี้การค้า – ลูกคา้ทั่วไป    
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 160,733,608  91,482,837 
ค้างช าระ :    

ไม่เกิน 3 เดือน 92,251,791  14,293,789 
3 – 6 เดือน 1,798,145  4,111,827 
6 – 12 เดือน 693,999  4,604,019 
มากกว่า 12 เดือน 6,637,171  5,501,201 

รวม 262,114,714  119,993,673 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,107,613)  (4,723,800) 
สุทธิ 258,007,101  115,269,873 
    
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง    
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 233,527  1,904,814 
ค้างช าระ :    

ไม่เกิน 3 เดือน 17,870        - 
3 – 6 เดือน       -        - 
6 – 12 เดือน       -        - 
มากกว่า 12 เดือน       -        - 

รวม 251,397  1,904,814 
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6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 บาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 52,101,041 
บวก เงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด  85,000,000 
หัก   ขายเงินลงทุนระหว่างงวด (101,809,737) 
ส่วนปรับปรุงก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์       - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 35,291,304 

 
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวใน “กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ K51 (KTSS: K51)” ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุนดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน 
 

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
      

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ ดังนี้ 
 
 บาท 
 2555  2554 
ลูกหนี้การค้า – ลูกคา้ทั่วไป    
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 160,733,608  91,482,837 
ค้างช าระ :    

ไม่เกิน 3 เดือน 92,251,791  14,293,789 
3 – 6 เดือน 1,798,145  4,111,827 
6 – 12 เดือน 693,999  4,604,019 
มากกว่า 12 เดือน 6,637,171  5,501,201 

รวม 262,114,714  119,993,673 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,107,613)  (4,723,800) 
สุทธิ 258,007,101  115,269,873 
    
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง    
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 233,527  1,904,814 
ค้างช าระ :    

ไม่เกิน 3 เดือน 17,870        - 
3 – 6 เดือน       -        - 
6 – 12 เดือน       -        - 
มากกว่า 12 เดือน       -        - 

รวม 251,397  1,904,814 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มียอดค้างช าระมากกว่า 360 วันที่ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ จ านวน 2.53 ล้านบาท และ 0.78 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะสามารถเรียกเก็บช าระได้ทั้ง
จ านวน ดังนั้นบริษัทจึงไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายดังกล่าว 

 
8. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรื อ
กรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทั่วไป และใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด 

 
รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี ้
 

   บาท 
 นโยบายการก าหนดราคา  2555  2554 
      
รายได้จากการขาย ราคาเทียบเคียงกับ

ตัวแทนจ าหน่าย  5,276,250  11,028,500 

รายได้จากการขาย ราคาตลาด  168,446  124,750 
รายได้จากการบริการ ราคาตลาด        -  6,000 
ซื้อวัตถุดิบ ราคาตลาด  2,561,954  3,034,263 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ราคาที่ตกลงร่วมกัน  4,000  18,000 
      
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ      
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน   17,965,018  18,213,407 
หนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  170,349  184,410 
รวม   18,135,367  18,397,817 

 
ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย 
 

   บาท 
 ความสัมพันธ์  2555  2554 
      
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง      
     บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ ากัด ญาติของกรรมการ  233,527  1,904,814 
     บริษัท เอส เอ็ม ไอ เมทัลเวอร์ค จ ากัด ญาติของกรรมการ  17,869         - 
      
ผู้บริหารส าคัญ      
     ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน   1,482,019  1,453,557 
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9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
 บาท 
 2555  2554 
    
วัตถุดิบ 100,193,467  72,260,959 
งานระหว่างท า  11,452,243  13,978,849 
สินค้าส าเร็จรูป 57,215,471  53,402,302 
สินค้าระหว่างทาง 10,512,644  10,793,845 
รวม 179,373,825  150,435,955 
หัก ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (3,128,320)  (2,615,901) 
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 176,245,505  147,820,054 

 
บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของส ารองสินค้าเส่ือมคุณภาพและส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับปีส้ินสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2555 ดังต่อไปนี้ 
 
 บาท 

  

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 2,615,901 
บวก ค่าเผือ่สินค้าเส่ือมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 512,419 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,128,320 
 

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

 บาท 
 2554  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  2555 

รำคำทุน          
ที่ดิน 31,089,980          -          -          -  31,089,980  
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,436,217  367,174          -          -  2,803,391  
อาคาร 74,692,908  4,657,910          -  59,344,793   138,695,611  
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 122,420,662  7,687,865  (76,329)  13,205,574   143,237,772  
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน 20,642,021  10,736,400  (1,396,529)  2,546,654   32,528,546  
ยานพาหนะ 21,169,507  12,442,769  (6,545,092)  55,000   27,122,184  
อาคารระหว่างก่อสร้าง 29,315,278  25,409,355          -  (54,702,633)  22,000  
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 9,211,737  26,530,297  (253,560)  (20,449,388)  15,039,086  
    รวม 310,978,310  87,831,770  (8,271,510)          -  390,538,570  
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            17     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

 
 บาท 
 2554  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  2555 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร 16,976,386  5,028,209           -          -  22,004,595  
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 69,504,896  12,020,171   (69,801)          -  81,455,266  
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน 10,926,335  4,878,377   (1,211,643)          -  14,593,069  
ยานพาหนะ 16,060,519  3,597,566   (6,540,411)          -  13,117,674  
    รวม 113,468,136  25,524,323   (7,821,855)          -  131,170,604  
          
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 197,510,174        259,367,966 
          
กำรปันส่วนค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
ต้นทุนขายและบริการ 15,275,827        15,049,063 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,133,997        10,475,260 

รวม 22,409,824        25,524,323 
 

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่งได้ถูกจดจ านองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส าหรับวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารแห่งหนึ่ง ดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 12 และ 13 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุน
จ านวน 15.28 ล้านบาท และ 17.81 ล้านบาท ตามล าดับ  
 

11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 
                      บาท 

 2554  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2555 
        
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,506,887  39,800  -  9,546,687 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (4,775,979)  (1,907,937)  -  (6,683,916) 
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 4,730,908      2,862,771 
        
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,873,332      1,907,937 

 
12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 บาท 
 2555  2554 
    
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 48,638,788  3,913,520 
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ 88,598,757  60,546,021 

รวม 137,237,545  64,459,541 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            18     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตั๋วสัญญาใช้เงิน หนี้สินภายใต้สัญญา 
ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องของ
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 1,573.53 ล้านบาท และ 813.29 ล้านบาท ตามล าดับ เงินกู้ยืม
ระยะส้ันดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.88 - 7.48 ต่อปี และร้อยละ 6.00 - 7.60 ต่อปี ตามล าดับ หนี้สินดังกล่าวค้ า
ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 (31 ธันวาคม 
2554 : หนี้สินดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 10 และค้ าประกันโดยกรรมการ) 
 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 

 บาท 
 2555  2554 
    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 40,768,859  10,155,349 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (14,072,000)  (9,895,349) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ  26,696,859  260,000 

 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 บาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 10,155,349 
บวก กู้เพิ่มเติม  46,270,859 
หัก   จ่ายคืนเงินกู ้ (15,657,349) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 40,768,859 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการสร้างอาคารส านักงาน
แห่งใหม่และซื้อเครื่องจักร จ านวน 32.36 ล้านบาท และ 13.91 ล้านบาท ตามล าดับ เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ใน
การสร้างอาคารส านักงานมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี และร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ส าหรับปีที่ 1 และปีที่ 
2 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ และอัตราร้อยละ MLR ต่อปี ส าหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป จนกว่าจะจ่ายช าระเงินต้นเต็มจ านวน มี
ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น 4 เดือน และ 6 เดือน และเริ่มจ่ายช าระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก
เป็นต้นไป  เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อซื้อเครื่องจักรมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ไม่มีระยะเวลาปลอดการช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ย เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนรวมประมาณ 1.33 ล้านบาทต่อเดือน เงินกู้ยืมทั้งหมดนี้ค้ า
ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตั๋วสัญญาใช้เงิน หนี้สินภายใต้สัญญา 
ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องของ
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 1,573.53 ล้านบาท และ 813.29 ล้านบาท ตามล าดับ เงินกู้ยืม
ระยะส้ันดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.88 - 7.48 ต่อปี และร้อยละ 6.00 - 7.60 ต่อปี ตามล าดับ หนี้สินดังกล่าวค้ า
ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 (31 ธันวาคม 
2554 : หนี้สินดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 10 และค้ าประกันโดยกรรมการ) 
 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 

 บาท 
 2555  2554 
    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 40,768,859  10,155,349 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (14,072,000)  (9,895,349) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ  26,696,859  260,000 

 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 บาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 10,155,349 
บวก กู้เพิ่มเติม  46,270,859 
หัก   จ่ายคืนเงินกู ้ (15,657,349) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 40,768,859 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการสร้างอาคารส านักงาน
แห่งใหม่และซื้อเครื่องจักร จ านวน 32.36 ล้านบาท และ 13.91 ล้านบาท ตามล าดับ เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ใน
การสร้างอาคารส านักงานมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี และร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ส าหรับปีที่ 1 และปีที่ 
2 นับจากวันที่เบิกเงินกู้ และอัตราร้อยละ MLR ต่อปี ส าหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป จนกว่าจะจ่ายช าระเงินต้นเต็มจ านวน มี
ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น 4 เดือน และ 6 เดือน และเริ่มจ่ายช าระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก
เป็นต้นไป  เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อซื้อเครื่องจักรมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ไม่มีระยะเวลาปลอดการช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ย เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนรวมประมาณ 1.33 ล้านบาทต่อเดือน เงินกู้ยืมทั้งหมดนี้ค้ า
ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10  
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(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 
 

 บาท 
 2555  2554 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ    
   จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,488,361  1,872,404 
   จะครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,495,024  1,399,686 
รวม 9,983,385  3,272,090 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (790,565)  (183,022) 
 9,192,820  3,089,068 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,078,827)  (1,742,609) 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ 6,113,993  1,346,459 

 
ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มจ านวน 10 คัน จากบริษัทลีสซิ่งในประเทศมีระยะเวลา 4 ปี 
 

15. ภาษีเงินได ้
 

  บาท 
  2555  2554 

     
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  155,439,759  117,357,390 
บวก รายการที่ต้องบวกกลับตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร   8,432,941  6,392,136 
หัก รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม   (4,918,690)  (4,438,971) 
ก าไรสุทธิทางภาษี  158,954,010  119,310,555 
     
ภาษีเงินได ้     
อัตราภาษี 23%   36,559,422            - 
อัตราภาษี 25% ส าหรับก าไรสุทธิทางภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท  -  12,500,000 
อัตราภาษี 30% ก าไรสุทธิทางภาษีส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท  -  20,793,167 

รวม  36,559,422  33,293,167 
     
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายต้นปี  19,526,408  10,371,363 
บวก  ภาษีเงินได้ระหว่างปี  36,559,422  33,293,167 
หัก    ภาษีเงินได้จ่ายระหว่างปี  (25,524,531)  (24,138,122) 
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายสิ้นปี  30,561,299  19,526,408 

 
ในระหว่างปี 2555 บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยใช้อัตราภาษี
ส าหรับบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 531) พ.ศ. 2554 ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร  
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16. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  บาท 
  2555  2554 

     
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารค้างจ่าย  7,940,000  5,710,000 
ค่าขนส่งค้างจ่าย  2,074,643  1,757,099 
โบนัสค้างจ่าย  -  2,517,856 
อื่นๆ  3,111,482  3,460,937 

รวม  13,126,125  13,445,892 
 
17. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

  บาท 
  2555  2554 

     
ส ารองค่าใช้จ่ายในการประกันสินค้า  4,782,804  3,539,362 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  1,442,040  1,017,058 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  -  809,218 
อื่นๆ  2,646,841  1,134,883 

รวม  8,871,685  6,500,521 
 
18. หนี้สินตามภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 

 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทเริ่มใช้นโยบายการบัญชีเรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน โดยได้รับรู้ประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในอดีต ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
จ านวน 1.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชีนี้  

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัท มีรายการเปล่ียนแปลงประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ดังต่อไปนี้  
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   บาท 

  2555  2554 
     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  1,948,044  - 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาระผูกพัน 
     ส าหรับผลประโยชน์ในอดีตของพนักงาน 

  
- 

  
1,741,017 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ที่ปรับปรุงแล้วต้นงวด  1,948,044  1,741,017 
ผลกระทบที่บันทึกเพิ่มในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี  178,183  290,657 
จ่ายระหว่างปี  -  (83,630) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,126,227  1,948,044 

 
ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทั้งหมดที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี ้
 
 บาท 
 2555  2554 
    
ต้นทุนบริการ 203,128  204,286 
ต้นทุนทางการเงิน 94,684  86,371 
กลับรายการต้นทุนบริการ (112,418)  - 
กลับรายการต้นทุนทางการเงิน (7,211)  - 

 
บริษัทรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ 
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดใน
เวลาใกล้เคียงกับก าหนดช าระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจาก
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
พนักงานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ก าไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานในการค านวณซึ่งมีผลท าให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์พนักงาน
เปล่ียนแปลงเกินกว่าร้อยละ 10 จะบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุการจ้างงานเฉล่ียของพนักงานที่เหลืออยู่ 
ซึ่งมีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญดังนี้ 
 

 

อัตราคิดลด  ร้อยละ 4.44 ต่อปี 
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉล่ียในอนาคต ร้อยละ 6.71 ต่อปี 
เกษียณอายุ 60 ป ี
จ านวนพนักงาน  135 คน 
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19. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
50,000,000 บาท (50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จาก 150,000,000 บาท (150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 200,000,000 บาท (200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท ให้เสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไป จ านวน 45,000,000 หุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทจ านวน 5,000,000 
หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2554 และ 23 มีนาคม 2554 ตามล าดับ  
 
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการได้ก าหนดวันจองซื้อและวันช าระเงินค่าหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปและกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 
2554 โดยให้จองซื้อในราคาหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ท าให้บริษัทมีทุนช าระแล้วรวมทั้งส้ิน 
200,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวม 45,939,064 บาท (สุทธิจากค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าจัดจ าหน่าย
หุ้น) ทั้งนี้ หุ้นบริษัทเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2554  
 

20. ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่า             
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินส ารองนี้จะมีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 
สิบของทุนจดทะเบียน เงินส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้    

 
21. เงินปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลก าไร
สุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลทั้งส้ิน 37.99 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลก าไร
สุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท จ านวน 1.50 ล้านหุ้น รวมเป็น
เงินปันผลทั้งส้ิน 21.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 

 
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            23     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แก่ 
 
 บาท 
 2555  2554 
    
วัตถุดิบใช้ไป 620,533,321   475,218,990 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (1,286,563)  (28,158,176) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 354,797   465,000 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 80,880,908   64,762,522 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  27,432,260   24,283,156 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 3,956,797   3,030,574 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 9,334,587   7,145,853 
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย 7,043,924   4,794,475 
ค่าขนส่ง 10,032,876   6,696,246 
ค่าเดินทาง 5,530,057   4,302,541 
ค่าไฟฟ้า 4,519,279   3,078,016 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,016,879   3,223,903 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,347,175   2,719,562 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1,542,865   1,225,833 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 32,299,269  20,443,788 
   รวม 806,538,431  593,232,283 

 
23. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความ
เส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มี
อายุ ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน จ านวนเงินรวม 2.56 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.04 ล้านยูโร โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียนตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระหว่าง 30.90 - 31.34 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 40.62 บาท ต่อ 1 ยูโร ตามล าดับ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มี
อายุ ระหว่าง 1 เดือน ถึง 6 เดือน จ านวนเงินรวม 1.67 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.04 ล้านยูโร โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียนตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระหว่าง 30.92 - 31.51 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 42.58 บาท ต่อ 1 ยูโร ตามล าดับ 
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19. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
50,000,000 บาท (50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จาก 150,000,000 บาท (150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 200,000,000 บาท (200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท ให้เสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไป จ านวน 45,000,000 หุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทจ านวน 5,000,000 
หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2554 และ 23 มีนาคม 2554 ตามล าดับ  
 
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการได้ก าหนดวันจองซื้อและวันช าระเงินค่าหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปและกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 
2554 โดยให้จองซื้อในราคาหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ท าให้บริษัทมีทุนช าระแล้วรวมทั้งส้ิน 
200,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวม 45,939,064 บาท (สุทธิจากค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าจัดจ าหน่าย
หุ้น) ทั้งนี้ หุ้นบริษัทเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2554  
 

20. ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่า             
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินส ารองนี้จะมีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 
สิบของทุนจดทะเบียน เงินส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้    

 
21. เงินปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลก าไร
สุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลทั้งส้ิน 37.99 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลก าไร
สุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท จ านวน 1.50 ล้านหุ้น รวมเป็น
เงินปันผลทั้งส้ิน 21.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แก่ 
 
 บาท 
 2555  2554 
    
วัตถุดิบใช้ไป 620,533,321   475,218,990 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (1,286,563)  (28,158,176) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 354,797   465,000 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 80,880,908   64,762,522 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  27,432,260   24,283,156 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 3,956,797   3,030,574 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 9,334,587   7,145,853 
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย 7,043,924   4,794,475 
ค่าขนส่ง 10,032,876   6,696,246 
ค่าเดินทาง 5,530,057   4,302,541 
ค่าไฟฟ้า 4,519,279   3,078,016 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,016,879   3,223,903 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,347,175   2,719,562 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1,542,865   1,225,833 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 32,299,269  20,443,788 
   รวม 806,538,431  593,232,283 

 
23. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความ
เส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มี
อายุ ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน จ านวนเงินรวม 2.56 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.04 ล้านยูโร โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียนตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระหว่าง 30.90 - 31.34 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 40.62 บาท ต่อ 1 ยูโร ตามล าดับ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มี
อายุ ระหว่าง 1 เดือน ถึง 6 เดือน จ านวนเงินรวม 1.67 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.04 ล้านยูโร โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียนตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าระหว่าง 30.92 - 31.51 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 42.58 บาท ต่อ 1 ยูโร ตามล าดับ 

 
91รำยงำนประจ�ำปี 2555 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (มหำชน)



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            24     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 มีดังนี ้

 
  (หน่วย : พันบาท) 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2555   2554 
  ขาย   

บริการ 

     ขาย   

บริการ 

    
  ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม  
ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม 
                  
รายได้ 712,462  227,890  19,156  959,508  589,161  111,701  13,600  714,462 
ต้นทุนขาย 503,656  183,744  7,861  695,261  411,675  88,492  6,002  506,170 
ก ำไรขั้นต้น 208,806  44,146  11,295  264,247  177,486  23,209  7,598  208,292 
รายได้อื่น       10,196        3,333 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย       274,443        211,625 
ค่าใช้จ่ายในการขาย       (37,444)        (26,178) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (73,833)        (60,885) 
รวมค่ำใช้จ่ำย       (111,277)        (87,063) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้       163,166        124,562 

ต้นทุนทางการเงิน       (7,726)        (7,205) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       155,440        117,357 
ภาษีเงินได้       (36,559)        (33,293) 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี             118,881        84,064 
                
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าท่ัวไป       258,007        115,270 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ    259,368        197,510 
สินทรัพย์อื่น       269,598        257,660 
รวมสินทรัพย์       786,973        570,440 

 
25. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท เป็นจ านวนประมาณ 
74.74 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันส าหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 
26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การค้า เงินกูย้ืมจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ นโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึก
และการวัดมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 มีดังนี ้

 
  (หน่วย : พันบาท) 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2555   2554 
  ขาย   

บริการ 

     ขาย   

บริการ 

    
  ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม  
ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม 
                  
รายได้ 712,462  227,890  19,156  959,508  589,161  111,701  13,600  714,462 
ต้นทุนขาย 503,656  183,744  7,861  695,261  411,675  88,492  6,002  506,170 
ก ำไรขั้นต้น 208,806  44,146  11,295  264,247  177,486  23,209  7,598  208,292 
รายได้อื่น       10,196        3,333 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย       274,443        211,625 
ค่าใช้จ่ายในการขาย       (37,444)        (26,178) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (73,833)        (60,885) 
รวมค่ำใช้จ่ำย       (111,277)        (87,063) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้       163,166        124,562 

ต้นทุนทางการเงิน       (7,726)        (7,205) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       155,440        117,357 
ภาษีเงินได้       (36,559)        (33,293) 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี             118,881        84,064 
                
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าท่ัวไป       258,007        115,270 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ    259,368        197,510 
สินทรัพย์อื่น       269,598        257,660 
รวมสินทรัพย์       786,973        570,440 

 
25. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท เป็นจ านวนประมาณ 
74.74 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันส าหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 
26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การค้า เงินกูย้ืมจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ นโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึก
และการวัดมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม
จากธนาคารเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียนที่
บันทึกบัญชี 

 จ านวนเงินเทียบเท่า
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลารส์หรัฐ 123,333  30.4857  3,759,908 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 635,420  31.4849  20,006,135 

      
เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรัฐ 2,401  30.7775  73,903 
ยูโร 8,023  40.8603  327,820 

      
เงินกู้ยืมระยะส้ันที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรัฐ 2,773,344  30.7775  85,356,583 
ยูโร 79,348  40.8603  3,242,173 
      

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2554 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียน
ที่บันทึกบัญชี 

 จ านวนเงินเทียบเท่า 
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลารส์หรัฐ 79,240  31.5505  2,500,062 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 423,830  31.9010  13,520,601 

      
เงินกู้ยืมระยะส้ันที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรัฐ 1,851,179  31.8319  58,926,539 
ยูโร 39,175  41.3397  1,619,483 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            26     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจาก
การให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการช าระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความส าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้าง
ช าระนานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเท่าที่จ าเป็นไว้ในบัญชี 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้ งนี้บริษัท มีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้  
 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2555 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,364,320 - 14,173,476 43,537,796 
เงินลงทุนชั่วคราว 35,291,304 - - 35,291,304 
ลูกหนี้การค้า - - 258,258,498 258,258,498 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 137,237,545 - - 137,237,545 
เจ้าหนี้การค้า - - 77,442,700 77,442,700 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 40,768,859 - - 40,768,859 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 9,192,820 - 9,192,820 

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2554 

 
มีอตัราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,179,975 - 24,706,097 46,886,072 
เงินลงทุนชั่วคราว 52,101,041       - - 52,101,041       
ลูกหนี้การค้า - - 117,174,687 117,174,687 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 64,459,541 - - 64,459,541 
เจ้าหนี้การค้า - - 60,958,299 60,958,299 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 10,155,349 - - 10,155,349 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 3,089,068 - 3,089,068 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            27     
(       นายศิริพงศ์  บุญตาม       )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน     )  

 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี ้
 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2555 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,537,796            -            - 43,537,796 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 35,291,304            -            - 35,291,304 ประมาณ 2.66% 
ลูกหนี้การค้า 258,258,498            -            - 258,258,498  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร            - 137,237,545            - 137,237,545 6.00% - 7.60% 
เจ้าหนี้การค้า 77,442,700            -            - 77,442,700  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 14,072,000 26,696,859 40,768,859 7.125% - 6.50% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 3,078,827 6,113,993 9,192,820 2.40% - 3.55% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2554 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,886,072            -            - 46,886,072 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 52,101,041                  -            - 52,101,041        ประมาณ 2.39% 
ลูกหนี้การค้า 117,174,687            -            - 117,174,687            
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร            - 57,283,557            - 57,283,557 6.00% - 7.60% 
เจ้าหนี้การค้า 60,958,299            -            - 60,958,299            
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 9,895,349 260,000 10,155,349 6.25% - 7.25% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 1,742,609 1,346,459 3,089,068 4.10% - 8.26% 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี้ 
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก าหนดใน

ระยะเวลาอันใกล ้ 
 
27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตองได
รับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2556 
 

28. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินน้ี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

ต้องได้
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