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	 ผมขอเรยีนท่านผูถ้อืหุน้ในนามของกรรมการบรษิทัทกุท่านว่า	ในหลายปีทีผ่่านมา	
ท่านคงได้เห็นความมุ่งมั่น	ของคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งของคณะกรรมการบริหาร	
ที่ต้องการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ	ด้านการพัฒนาและผลิตสินค้าวิศวกรรม
ในการแปรรูปพลังงาน	ด้วยสายการผลิตที่ทันสมัย	และบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส	
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และเป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	เพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

	

	 ด้วยแนวความคิดในการบริหารเช่นนี้เท่านั้น	จึงจะสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านว่าจะได้รับผล
ตอบแทนในการลงทนุ	ในระดบัทีน่่าพอใจทกุปี	และเหน็ตวัเลขทีแ่สดงความเตบิโตในธรุกจิทีใ่กล้เคยีงตามทีบ่รษิทัได้ตัง้เป้าหมายไว้	
ในแผนธรุกจิ	ด้วยความคาดหวงัดงักล่าว	บรษิทัจงึได้ลงทนุสร้างโรงงานผลติถงัหม้อแปลง	และซือ้เครือ่งจกัรกลเพิม่เตมิ	เพือ่เสรมิ
ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท

	 ผูถ้อืหุน้ทกุท่านกค็งตระหนกัดว่ีา	ความมัน่คงในธรุกจิของบรษิทัทัว่ไป	จะเตบิโตและเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่	กข็ึน้อยูก่บั	
สภาพแวดล้อมของประเทศ	นโยบายเศรษฐกจิ	และการเปลีย่นแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆของภาครฐั	ด้วยปัญหาการเมอืงภายในประเทศ
ดังที่ทราบ	การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	ในปีที่ผ่านมาได้ถดถอยลงไปอย่างมาก	ท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจตามที่ตั้งไว้ในต้นปี	พ.ศ.	2557	

	 แม้ในปีปัจจุบัน	ได้มีการคาดการณ์กันว่า	ค่า	GDP	ของประเทศจะสูงกว่า	4	%	แต่ประเทศชาติในต้นปี	พ.ศ.	2558	นี้	
ก็ยังบริหารภายใต้กฏหมายพิเศษ	ซึ่งแสดงว่าสถานภาพการเมืองภายในประเทศยังเป็นปัญหาอยู	่ภายใต้ความไม่แน่นอนเช่นนี้	
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	จึงวางกลยุทธ์ในการหาตลาดใหม่	ทั้งในและต่างประเทศ	และพยายามบริหาร	
ความเสี่ยงของธุรกิจให้ลดน้อยลง	อันจะน�ามาซึ่งความมั่นคงของบริษัทต่อไป

	 (รศ.ดร.สมชอบ	ไชยเวช	)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
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	 แม้ว่าในปี	2557	ช่วงครึ่งปีแรก	อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่
ในช่วงขาลง	ท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านสังคมและสถานการณ์ทางการเมือง	ท�าให้
แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานชะลอออกไป	ทิศทางราคาสินค้า	พลังงาน	ภาระ	
ค่าครองชีพ	ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนใหม่	เพื่อรอความชัดเจนของ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง	จากดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมและดชันี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและธุรกิจที่ปรับตัวลดลง	มีผลท�าให้อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า
ชะลอการเติบเติบในช่วงครึ่งปีแรก

	 อย่างไรกต็าม	ในช่วงครึง่ปีหลงั	เศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั	อปุสงค์ในประเทศเพิม่ขึน้จาก
การใช้จ่ายเพือ่การอปุโภคบรโิภคของครวัเรอืน	ภาคบรกิารปรบัตวัดขีึน้หลงัจากสถานการณ์

การเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถผลิกกลับมาจากขาดทุนเป็นก�าไร	โดยปี	2557	บริษัทมีผลการด�าเนินงาน
โดยมีรายได้รวม	760.50	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	55.29	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	6	และร้อยละ	25	ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	
มีการลงทุนขยายเครื่องจักร	รวมถึงการสร้างโรงประกอบตัวถังแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม	เพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่จะเพิ่ม
มากขึ้นในปี	2558	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มีก�าลังการผลิตถึง	1,500	ล้านบาทต่อปี	

	 นอกจากบริษัทฯ	จะวางกลยุทธ์ต่างๆ	เพื่อสร้างรายได้และผลก�าไรที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังใส่ใจกับสภาพแวดล้อม
และเข้าร่วมพฒันาสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ความเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื	โดยร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลถึง	3	รางวัลด้วยกัน	ดังนี้	1.	รางวัล	CSR	Recognition	2014	ประเภททั่วไป	2.รางวัล	
CSR	Awards	2014	ประเภทดีเด่น	และ	3.	รางวัล	CSR	Awards	2014	ประเภทยอดเยี่ยม	เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	ที่
บริษัทได้คืนก�าไรสู่สังคม	

	 บริษัทฯ	มีการติดตามการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	หลักเกณฑ์ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	The	Listed	Company	(CGR)	ประจ�าปี	2558	เพื่อความโปร่งใส	สามารถ	
ตรวจสอบได้	น�ามาซึ่งความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

	 ส�าหรับปี	2558	นี้	คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ	4.1	โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง	การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
การลงทุนภาครัฐจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ	โครงการรถไฟรางคู่	และโครงการอื่นๆ	รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนที่สูงขึ้น	
และภาคการส่งออกต่างประเทศคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเช่นกัน	หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง	
ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าเติบโตขึ้นจากปีก่อน

	 ในนามของคณะกรรมการบรหิาร	ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน	รวมถงึพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ทีม่ส่ีวนร่วม
ในการผลกัดนัให้บรษิทัฯ	ประสบความส�าเรจ็มาด้วยดตีลอด	และขอให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการบรหิาร	จะมุง่มัน่พร้อมทัง้ก�ากบัดแูล
กิจการให้มีความมั่นคง	และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	

	 ในนามของคณะกรรมการบริหาร

		 (นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	)

  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ			

สารจากประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
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จุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

Financial 2555 2556 2557

รายได้จากการขายและบริการ 959.51 803.95 760.50

รายได้รวม 969.70 811.69 768.46

ก�าไรขั้นต้น 264.25 211.53 180.35

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 163.17 100.48 77.38

ก�าไรสุทธิ 118.40 74.51 55.30

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - 54.70

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.59 0.37 0.28

เงินปันผลต่อหุ้น 0.31
(200,000,000)

0.21
(200,000,000)

0.18
(200,000,000)

สินทรัพย์รวม 788.97 735.84 712.78

หนี้สินรวม 326.06 260.42 224.66

ส่วนของผู้ถือหุ้น 460.92 475.42 488.12

ก�าไรขั้นต้น

 (Unit : Million Baht) (Unit : Million Baht) (Unit : Million Baht)

208.29

264.25

211.53

2555 2556 2557

768.46

811.69

969.70
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.  ประวัติความเป็นมา
	 	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	ควอลิตี้	
ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั	จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2539	ด้วย
ทนุจดทะเบยีนเริม่แรก	10	ล้านบาท	เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าระบบจ�าหน่าย	ต่อมาเมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2546	ได้เปลีย่นชือ่เป็น	บรษิทั	ควิ.
ท.ีซ.ี	ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั	และเมือ่วนัที	่19	สงิหาคม	2553	ได้ท�าการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	
จ�ากัด	(มหาชน)	โดยมีนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	และเป็น	
ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท�างานในอตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า	39	ปี	
โดยผ่านการท�างานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชัน้น�าในประเทศ	
และรับผิดชอบงานทั้งในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	การออกแบบ	การประกอบและ
ผลติ	ตลอดจนงานด้านการขายและการตลาด	จนท�าให้มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ
ในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกด้าน	นอกเหนือจากนี้แล้ว	
ทีมผู้บริหาร	วิศวกร	และพนักงานส่วนใหญ่ล้วนมีความรู	้ประสบการณ์และความ

ช�านาญในการท�าธรุกจิหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	25	ปี	รวมทัง้เคยผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงไฟ
ฟ้าชั้นน�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	ทั้งในประเทศเยอรมัน	และประเทศญี่ปุ่น	จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้
บริษัทฯ	สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานการไฟฟ้ารฐัวสิาหกจิ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภมูภิาค	และกลุม่ลกูค้าเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ	

		 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ	ได้แก่	มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	384-2543	จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวง
อตุสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรบัการออกแบบ	การผลติ	และการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย
และมาตราฐานอื่นๆ	อีกมากมาย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ต่างๆ	จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพระดับสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย	QTC	

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่ส�าคัญ
		 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	
(Made	to	Order)	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“QTC”	และเครือ่งหมายการค้าของลกูค้า	โดย
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	

1.		หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)	มีก�าลังไฟตั้งแต่	10-5000	KVA

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)	มีก�าลังไฟตั้งแต่	5000-30000	KVA

3.		หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ	(Special	Transformer)	จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้า
ต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,Dry-Type	ClassF&H,	Unit	Substation	,Pad	mounted	เป็นต้น

		 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ	แก่ลูกค้า	เช่น	งานตรวจสอบเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนด
เวลางานซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง	งานบรกิารเตมิน�า้มนัหม้อแปลงไฟฟ้า	งานบรกิารเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นต้น	
เพื่อรองรับความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป
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Quality of DETAILS
	 ความประณีต	คือหัวใจส�าคัญสูงสุดในการท�างานของเรา	และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ	อย่างที่เป็นคิวทีซี	ตั้งแต่ผู้คน	วิธีคิด	วิธี
ท�างาน	เทคโนโลยี	โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	

วิสัยทัศน์ 
	 เราจะเป็นผูผ้ลติระดบัเวลิด์คลาส	(World	Class)	ผลติผลติภณัฑ์และการบรกิารด้านอปุกรณ์แปรรปูพลงังานไฟฟ้าคณุภาพ
ระดับโลก

ปรัชญาการท�างาน 
บริษัท	คิวทีซี	มีความมุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจ	โดยยึดหลัก	3	ประการ

	 1.		มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม	มีคุณธรรม	และโปร่งใส

	 2.		คุณภาพ	มาตรฐานของสินค้า	และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

	 3.		มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

พันธกิจ 
	 เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพสากล

	

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้มกีารทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิประจ�าทกุปี			โดยผ่านการทบทวนและอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	
เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2557			เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ	สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ	ณ	ปัจจุบัน

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์
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ปี 2547
•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	40	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	10	ล้านบาท	เป็น	50	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จ�านวน	400,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

•	 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลังไฟฟ้า	250	kVA	และ	1000	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

ปี 2548
•	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทนุจดทะเบยีนเดมิ	50	ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จ�านวน	500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2550
•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงัไฟฟ้า	167	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	จากสถาบนั	KEMA	

ประเทศเนเธอร์แลนด์

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

ปี 2551
•	 ได้รบัใบรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	OHSAS	18001:2007	จากสถาบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	

โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลังไฟฟ้า	500	kVA	และ	2000	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

•	 ได้รับสิทธิใช้เครื่องหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	ประกอบด้วย	สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและ
การมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ผู้บริโภคและสังคม	ทั้งภาคการผลิต	รวมทั้งภาคการค้า
และบริการ	ดังนี้

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามัน	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.	 การจดัจ�าหน่าย	การบรกิาร	การซ่อม	และการตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า	รวมทัง้องค์กร	ซึง่ออกให้เมือ่วนัที	่21	ม.ีค.	2551	
และมีผลถึงวันที่	20	มี.ค.	2553

•	 ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004	จากสถาบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	และ	NAC	
ประเทศไทย	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2551	จากสมาคมหอการค้าไทย	ในฐานะเป็นองค์กรที่
บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	6	ประการคือ

1.	 การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
2.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.	 การบริหารความเสี่ยง
4.	 มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
5.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
6.	 การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	100	ล้านบาท	เป็น	150	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�านวน	500,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	เพือ่เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	100	บาท

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

ปี 2552
•	 ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008	จากจากสถาบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	และ	NAC	

ประเทศไทย	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 ห้องอาหารส�าหรับพนักงานได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จากกรม
อนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2553
•	 ได้รับรางวัลชมเชย	SMEs	แห่งชาติ	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2552	กล่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์	จากส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี	2553	ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	

•	 เดอืนกนัยายน	ได้รบัการต่ออายสุทิธใิช้เครือ่งหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	ทัง้ภาค
การผลิต	รวมทั้งภาคการค้าและบริการ	ดังนี้

1.	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามัน	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	และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	10	ก.ย.	2553	และมีผลถึงวันที่	9	ก.ย.	2555

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

•	 ห้องอาหารได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข

•	 เดือนสิงหาคม	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	
จ�ากัด	(มหาชน)

ปี 2554
•	 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ	100	บาท	เป็นหุ้นละ	1	บาท	รวม

ทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�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	บริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน	เป็นครัง้แรก	(IPO)	และตลาดหลกัทรัพย์ได้รบัหุ้นสามัญของ	
บริษัทฯ	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�าการซื้อขายเมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2554	โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย	
หลักทรัพย์ว่า	QTC

•	 เดือนสิงหาคม	บริษัทฯ	ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น	(ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องใน	
รอบปีทีผ่่านมาไม่ต�า่กว่า	1,000,000	ชัว่โมงการท�างาน)	โครงการรณรงค์ลดสถติอิบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศนูย์	ประจ�าปี	
2554	จากกรมสวัสดิการ	และคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
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•	 เดือนตุลาคมบริษัทได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	(ภาคตะวันออก)	โดย	คณะกรรมการการธรรมมาภิบาลหอการค้าไทย		
ร่วมกับ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ	พิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า	
อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม	ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการของบริษัทฯตามมาตรฐาน
เลขที่	มอก.17025-2548	กับส�านักงานมาตรฐาน

•	 เดอืนธนัวาคม	ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดบั	“ด”ี	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามยั	กระทรวง
สาธารณสุข	ต่อเนื่องปีที่	3

ปี 2555
•	 เดือนกุมภาพันธ์	รับใบรับรองห้องความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	(ISO/IEC	

17025:2005)	เลขทีใ่บรบัรองที่	12007/ท	309	อย่างเป็นทางการ	จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวง
อุตสาหกรรม	

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

•	 เดอืนมนีาคม	บรษิทัได้ด�าเนนิก่อสร้างอาคารโรงงานเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ	โดยเพิม่เครือ่ง	Slit	เหลก็ซลิกิอนและเครือ่งตดั
เหล็กซิลิกอน	แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการผลิตแล้วในเดือนธันวาคม	ณ	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	

•	 เดือนเมษายน-กันยายน	บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่	ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	จากศาสตร์ตราจารย์เกียรติคุณ	
นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี

•	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการผลิตหม้อแปลง	Amorphous	Distribution	Transformer	
(AMDT)	กับ	Hitachi	Metals	Japan

•	 เดอืนตลุาคม	หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	จ�านวน	6	เครือ่ง	6	ขนาด	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	Type	Test	Certificate	No.B2030322-27

•	 เดือนกันยายน	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด	จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง

ปี 2556
•	 เดือนมกราคม		บริษัทฯ	ได้ผ่านการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-

2548	(ISO/IEC	17025:2005)	เลขที่ใบรับรองที่	12007/ท	309	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นปีที่	2	ของการขอการรับรอง	

•	 เดือนพฤษภาคม			บริษัทฯ	ได้ผลิตหม้อแปลงต้นแบบ	Amorphous	Distribution	Transformer	(AMDT)	ซึ่งร่วมกับ	Hitachi	
Metals	Japan	หม้อแปลงไฟฟ้า	ขนาด	1000		kVA		จ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน	ตุลาคม	เป็นเครื่องแรก		

•	 เดือนมิถุนายน		บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก	SMEs	ด้วยระบบ	Lean	ด้าน	Standard	ของกรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม	

•	 เดือนมิถุนายน		บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการให้ปรึกษากิจกรรม		5		ส		จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	เพื่อฟื้นฟู
และพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ	5ส		

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้ใบรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	3		“Green	Industry”		จากกระทรวงอุตสาหกรรม

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนโครงการสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่เวียงจันทร์	ประเทศลาว
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•	 เดือนกรกฎาคม		บริษัทฯ	จัดซื้อเครื่องทดสอบหม้อแปลง	Distribution	Transformer	Test	System	DTTS	3-2500	จาก	
HAEFELY	Switzerland	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	โดยเริ่มติดตั้งและ
ใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์	2557

•	 เดือนกรกฏาคม	บริษัทฯได้ด�าเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

•	 เดอืนพฤศจกิายน		บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	CSRI	Recognition	ประเภทรางวลั	Rising	Star	จากสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม	(CSRI)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2557
•	 เดอืนมกราคม	บรษิทัฯ	ได้เริม่วางรากฐานทีส่�าคญั(เฟส	1)	ในการด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการโดยน�าระบบบรหิารคณุภาพ

ทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

•	 เดือนกุมภาพันธ์		ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ	TLC	:ISO50001	กับ		ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	ซึ่ง
ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	และปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง		จาก	บริษัท	SGS	จ�ากัด

•	 เดอืนมนีาคม	บรษิทัฯ	ได้รบัเกยีรตบิตัร	เพือ่แสดงว่าได้ด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ
ตามโครงการโรงงานสีขาว	ระดับ	3	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดระยอง

•	 เดือนพฤษภาคม	บริษัทฯ	ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จ	

•	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดแรกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ส�าเร็จ

•	 เดือนพฤศจิกายนได้รับการรับรอง	5S	Model	Award	2014			พื้นที่ส�านักงานกรุงเทพฯ		พื้นที่ส�านักงานแผนก	CSR	พื้นที่
โรงงาน	3			พื้นที่ห้องพันคอยล์

•	 เดือนพฤศจิกายน	ได้รับรางวัล	บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม		จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ใน
งานประกาศรางวัล	SET	AWARD		3	รางวัลดังนี้

1.	CSR	Recognition	2014		ประเภทรางวัลทั่วไป

2.	CSR	Award	2014	ประเภทรางวัลดีเด่น	

3.		CSR	Award	2014	ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม	

1.3 นโยบายและเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล	(World	Class)	โดยมุ่งเน้น	การพัฒนา
คณุภาพและมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ถงึประสทิธภิาพสงูสดุและเป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่งและกว้างขวาง	โดยมคีวามมุง่หมายทีจ่ะรกัษาฐานลกูค้าเดมิอย่างยัง่ยนืรวมทัง้ขยายฐาน
ลกูค้าใหม่ให้เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในกลุม่ประเทศ	ASEAN	Economic	Community	บรษิทัได้พจิารณาถงึสภาพการแข่งขนั
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวของ	AEC	ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะลงทุนปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในระยะ	3	ปีนับจากนี้	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555-2558	การลงทุนด้านบุคลากรก็เน้นการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาตาม
แนวทางของทนุมนษุย์	(Human	Capital)	ซึง่จะพฒันาบคุลากรให้เชือ่มโยงกบัยทุธศาสร์	และกลยทุธ์ขององค์กร	เพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี	2558	รวมถึงการเร่งพัฒนาหน่วยงานห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	
Management)	ซึ่งหลังจากปี	2558	การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบระหว่างประเทศในกลุ่ม	AEC	จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร	รวม
ทัง้อตัราภาษีศลุกากรจะลดลงเหลอืร้อยละ	0	อกีทัง้แต่ละประเทศกม็ีนโยบายทีจ่ะลดต้นทนุด้าน	Logistic	ลง	บรษิัทจึงต้องเตรยีม
ความพร้อมเพือ่รบัมอืกบัการเคลือ่นย้ายสนิค้าระหว่างประเทศในกลุม่	AEC	ทีจ่ะมคีวามสะดวก	รวดเรว็	ปลอดภาษศีลุกากร	เพีอ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้บริการของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	และลูกค้าที่
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ผลิตรายอื่น	ซึ่งจะเป็นช่องทางในการท�าการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของ	
บริษัทฯ	ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต	

	 ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น	บริษัทฯ	ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการภายใต้
กระบวนการ	“คณุภาพแห่งความปราณตี”	(Quality	of	Details)	และหลกัธรรมมาภบิาล	รวมถงึการด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัจรรยา
บรรณธุรกิจ	เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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 1.4 โครงการในอนาคต
	 บริษัทฯ	ด�าเนินการตามโครงการที่จะลงทุนในอนาคต	โดยมีรายละเอียดที่สามารถสรุป	ได้ดังนี้

1.		 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด	9.9	เมกกะวัตต์

		 บรษิทัฯ	ได้ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเมือ่ปี	2557	โดยน�าเอาก๊าซทีผ่ลติได้มาผสมกบักะลาปาล์มและเศษไม้ท�า
เป็นเชือ้เพลงิเพือ่ผลติไฟฟ้าขนาดก�าลงัผลติ	9.9	MW	ขายให้กบัการไฟฟ้า	โดยลงทนุร่วมกนั	3	บรษิทั	ได้แก่	บรษิทั	ควิทซีี		
เอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ยนูเิวอร์แซล	แอดซอร์บเบ้นท์	แอนด์	เคมคิลัล์	จ�ากดั	(มหาชน)	และ	บรษิทั	เอเชยี	กรนี	เอนเนอจี	
จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	ปัจจุบัน	จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	พบว่าโครงการมีความเสี่ยงสูง	เรื่องการได้รับ
การยอมรับจากประชาชนโดยรอบสถานที่ตั้งโรงงานชีวมวล	บริษัทฯ	เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท	ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังคงมีแนวทางที่จะขยายธุรกิจในด้านการสร้าง
โรงไฟฟ้า	จึงจัดตั้งทีมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ	

2.		 โครงการผลิต	Lightning	Arrester

		 ตามทีบ่รษิทัฯ	มแีผนทีจ่ะลงทนุผลติอปุกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า	(Lightning	Arrester)	แบบโพลเีมอร์	โดยบรษิทัฯ	ได้รบัความ
ร่วมมอืจาก	ABB	ในการสนบัสนนุวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติอปุกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า	บรษิทัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการศกึษา
เทคโนโลยีในการผลิตที่สามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ไม่สูงมาก	ที่จ�านวนการผลิตไม่เกิน	50,000	ชุดต่อปี	ทั้งนี้	อุปสงค์ของ
ตลาดอยูร่ะหว่างช่วงของการเริม่ต้น	จงึมขีนาดตลาดไม่สงูมากและจะเพิม่สงูขึน้ในอกี	3-5	ปีข้างหน้า	ณ	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
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คณะกรรมการบริษัท

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
 ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	79	ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมเครื่องกล		Purdue	University,	U.S.A.
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	62/2007
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
•	 นายกสภา	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
•	 ประธานกรรมการบริษัท		พัฒน์กล		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการบริษัท	ออโต้	ทูลล์	แอนด์	ดาย	จ�ากัด
•	 กรรมการบริหาร		สภาวิจัยแห่งชาติ

2. คุณเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม  
 กรรมการบริษัท
อายุ	70		ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลGeorgia	Institute	of	Technology	U.S.A
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	22/2002
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	42/2013
•	 หลักสูตร		Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่นที่	17/2013
•	 หลักสูตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management		

(MIR)	รุ่นที่	14/2013
•	 หลักสูตร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุ่นที่	10/2013
•	 หลักสูตร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่นที่	14/2013
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	ตติยานยนต์	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัท		ไทยอะโกรเอนเนอร์จี		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท		เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท		จ�ากัด		(มหาชน)

3. คุณพลรชฎ  เปียถนอม  
 กรรมการบริษัท
•	 อายุ	62	ปี
การศึกษา
•	 ปรญิญาโท	การจดัการ	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 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
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	19/2014
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	สร้างคนเก่ง	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัท		เอ็มดิก	อินเตอร์เทรด		จ�ากัด		
•	 กรรมการบริษัท		เอ็มดิก	โฮลดิ้ง		จ�ากัด
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4. คุณณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์   
 กรรมการบริษัท
•	 อายุ	57	ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	10/2004
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	3/2004
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท		ยูนิค	ไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนส	แมเนจเมนท์		จ�ากัด.
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	เอ็นบีเอส	รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง		จ�ากัด	

5. คุณนคร  พระประเสริฐ  
 กรรมการบริษัท
•	 อายุ	63	ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	BJC/2004
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 ไม่มี

7. คุณศิริพงศ์  บุญตาม 
 กรรมการบริษัท
•	 อายุ	54	ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	78/2009
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 ไม่มี

6. คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 
 กรรมการบริษัท
•	 อายุ	62	ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลัง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		

พระนครเหนือ
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	117/2009
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	77/2009
•	 หลักสูตร	Finance	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	4/2009
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด		
•	 กรรมการห้างหุ้นส่วน	จรินทร์	อพาร์ทเม้นท์		จ�ากัด	
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คณะกรรมการบริหาร

1. คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. คุณศิริพงศ์ บุญตาม

รองกรรมการผู้จัดการ

4. คุณบุญพา รุดดิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5. คุณโชติกา ชุมภูนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

รองกรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ 

1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมทั้งให้บริการต่างๆ	เกี่ยวกับ
	 	 	 หม้อแปลงไฟฟ้า
	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	แขวงหัวหมาก	ถนนกรุงเทพกรีฑา
		 	 	 เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ10240
	 ที่ตั้งโรงงาน	 :	 149	หมู่ที่	2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	
	 	 	 อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140
	 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107553000158
	 ทุนจดทะเบียน		 :	 200	ล้านหุ้น	
	 ทุนช�าระแล้ว(หุ้นสามัญ)	 :	 200	ล้านหุ้น
	 เว็บไซต์	 :	 www.qtc-energy.com
	 นักลงทุนสัมพันธ์	 :	 0-2379-3089	ต่อ	241
	 โทรศัพท์	 :	 0-2379-3089-92
	 โทรสาร	 :	 02-379-3097

นายทะเบียนหลักทรัพย์
	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 ที่ตั้งส�านักงาน		 :	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนน:
	 	 	 รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
	 โทรศัพท์	 :	 0-2229-2800,	0-2654-5999
	 โทรสาร	 :	 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี
	 ชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นายสมคิด		เตียตระกูล			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	หรือ
	 	 	 นางสุมาลี			โชคดีอนันต์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3322	หรือ
	 	 	 นายธีรศักดิ์	ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6624
	 	 	 นางสาวศันสนีย์	พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6977
	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด
	 ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 87/1	อาคารออซีซั่นเพลส	ชั้น	18	ถนนวิทยุ		แขวงลุมพินี	
	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
	 โทรศัพท์	 :	 0-2205-8222
	 โทรสาร	 :	 0-2654-3339

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	นักกฎหมายกรุงเทพ	จ�ากัด
	 ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 อาคารปาโซ่	ทาวเวอร์	ชั้น	19		
	 	 	 88	ถนนสีสม	แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500																											
	 โทรศัพท์	 :	 02	267	2460-3
	 โทรสาร	 :	 02	267	2464

2   ข้อมูลส�าคัญอื่น 
		 ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบรษิทั	เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ของบรษิทัทีแ่สดง
ไว้ใน	www.sec.or.th		หรือ	www.set.co.th		และ	เว็บไซด์ของบริษัท	www.qtc-energy.com
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
 1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า

		 	 หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่ายเป็นการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	(Made	to	Order)	โดยลูกค้าจะ	ก�าหนด
รายละเอยีดทีต้่องการ	(Specification)	เช่น	แรงดนัไฟฟ้าด้านแรงสงูและแรงต�่า	ค่าความสญูเสยี	(Loss)	ค่าความต้านทานระหว่าง
แรงสูงและต�่า	(Impedance)	Vector	Group	และ	Temperature	Rise	เป็นต้น	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้า	โดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศทั้งหมดเป็น
ผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“QTC”	และส�าหรบัลกูค้าต่างประเทศนัน้จะมทีัง้ผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“QTC”	
และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า	ทั้งนี้	ส่วนประกอบหลักที่ส�าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า	มีดังนี้

1.	 แกนเหล็ก	ท�าหน้าที่เป็นวงจรแม่เหล็กส�าหรับการไหลของเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวน�าให้เกิดแรงดันในขดลวด
ทั้งด้านแรงสูงและแรงต�่า	โดยแกนเหล็กท�ามาจากเหล็กซิลิกอนน�ามาตัดและเรียงซ้อนกันเป็นแกน

2.	 ขดลวดแรงสงู	ท�าหน้าทีร่บัพลงังานไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสงู	และเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลงังาน
แม่เหลก็	เพือ่ส่งผ่านพลงังานไปยงัขดลวดแรงต�่าอกีทอดหนึง่	ขดลวดแรงสงูมกัท�าจากลวดทองแดงกลมอาบน�า้ยา
โดยจะพันทับหรือสวมอยู่บนขดลวดแรงต�่า

3.	 ขดลวดแรงต�่า	ท�าหน้าที่เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงไปสู่	Load	หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่	ลวดแรงดัน
ต�่าท�าจากลวดทองแดงแบนหุ้มฉนวนหรือทองแดงแผ่น	(Copper	Foil)	มีขนาดพื้นที่หน้าตัดค่อนข้างใหญ่พันอยู่
บนปลอกฉนวนเพื่อสวมเข้ากับแกนเหล็ก

4.	 ตัวถังและฝาถัง	เป็นส่วนประกอบที่ท�าหน้าที่เก็บรักษาน�้ามันหม้อแปลงไว้	และท�าหน้าที่ระบายความร้อนจาก
ภายในหม้อแปลงออกสูอ่ากาศภายนอก	บรษิทัฯ	ใช้เทคนคิการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิตวัถงัปิดสนทิ	(Hermati-
cally	Sealed)	โดยตวัถงัเป็นแบบ	Corrugated	มคีรบีระบายความร้อนตดิอยูท่ีแ่ต่ละด้านของตวัถงัท�าให้ความร้อน
ถูกถ่ายเทสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว	ตัวครีบพับจากเหล็กแผ่นยาวท�าให้มีรอยเชื่อมน้อยกว่า	โอกาสที่ตัวถังรั่วซึม
จึงน้อยกว่าตัวถังแบบเก่าที่ใช้	Radiator	Fin	เป็นตัวระบายความร้อน	บนฝาถังมักเป็นที่ส�าหรับติดตั้งบุชชิ่งและ
อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	ของหม้อแปลง
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5.	 บุชชิ่ง	(Bushing)	เป็นส่วนที่เป็นจุดรับหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง	ซึ่งสายไฟเข้าและสายไฟออกจะต่อ
เข้าที่บุชชิ่ง	ภายในบุชชิ่งจะมีตัวน�าไฟฟ้าซึ่งน�ากระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่ขดลวด	ตัวบุชชิ่งจะเป็นฉนวนเพื่อป้องกันไม่
ให้มีการรั่วไหลของไฟฟ้าสู่ตัวถัง

6.	 น�้ามันหม้อแปลง	เป็นน�้ามันที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี	มีความบริสุทธิ์สูง	ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าภายใน
หม้อแปลงและท�าหน้าที่พาความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศภายนอก

7.	 แท๊ป	เป็นอปุกรณ์ทีท่�าหน้าทีเ่ปลีย่นอตัราส่วนรอบของขดลวด	ท�าให้อตัราส่วนแรงดนัของหม้อแปลงเปลีย่นแปลง
ไปได้ตามต้องที่การ	

8.	 อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	เช่น	อุปกรณ์วัดระดับน�้ามัน,	เทอร์โมมิเตอร์,	วาล์วระบายความดัน	เป็นต้น	ซึ่งท�าหน้าที่
ตรวจวดัสิง่ต่างๆ	ในหม้อแปลง	เมือ่มสีิง่ผดิปกตจิะส่งสญัญาณไปควบคมุอปุกรณ์ตดัต่อเพือ่ป้องกนัหม้อแปลงจาก
การเสียหายรุนแรง

	 หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่าย	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

1.1.1	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)	

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้า
นครหลวง	หรือการไฟฟ้าภูมิภาค	ที่ส่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้า
ตั้งแต่	11-33	กิโลโวลต์	หรือ	KV	ให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงาน
อุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคารสูง	เป็นต้น

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายทีบ่รษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงทีม่ขีนาดก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	10-5,000	
กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ทั้งแบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	โดยสามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	
ประกอบด้วย

1.				หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายน�า้มนัชนดิปิดผนกึ	(Hermetically	Sealed	Oil	Type		
Distribution	Transformer)	หม้อแปลงชนดินีเ้ป็นหม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ช้น�า้มนัหม้อแปลงเป็น
ฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลงและระบายความร้อนจากขดลวดภายใน
หม้อแปลงออกสู่ภายนอก	โดยตัวถังหม้อแปลงจะถูกปิดผนึก	(Sealed)	อย่างมิดชิดเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้มอีากาศเข้ามาสมัผสักบัน�้ามนัภายในตวัหม้อแปลง	จงึท�าให้หม้อแปลงชนดินีม้ี
คณุสมบตัสิามารถป้องกนัความชืน้ได้เป็นอย่างดี	ซึง่จะส่งผลท�าให้น�า้มนัหม้อแปลงไม่เสือ่ม
สภาพได้ง่าย	และยงัช่วยรกัษาสภาพความเป็นฉนวนของน�้ามนัหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้
นาน	รวมทั้งช่วยยืดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงได้อีกด้วย	ส่วน
ใหญ่หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

2.				หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนัชนดิเปิด(Open	Type	with	Conservator)	
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเก่าซึ่งนิยมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวน
และตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก	แต่จะมีถังน�้ามันส�ารอง	
(Conservator)	ติดตั้งอยู่เพื่อรองรับการขยายตัวของน�า้มันหม้อแปลงขณะใช้งาน	และมีท่อ
ให้อากาศผ่านเข้าออกได้และที่ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล	(Silica	Gel)	ซึ่งเป็น
สารช่วยดดูความชืน้ออกจากอากาศก่อนเข้าสูห่ม้อแปลง	หม้อแปลงไฟฟ้าชนดินีจ้ะต้องตรวจ
สอบน�้ามันหม้อแปลงอย่างสม�่าเสมอทุก	6-12	เดือน

		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษัทฯ	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง	
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	เช่น	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	
จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	
9001:2000	ส�าหรบัการออกแบบ	การผลติ	และการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	
นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	
เช่น	IEC	60076,	IEEE	Std	C57.12.00,	VDE	0532,	JEC	204,	AS	2374	เป็นต้น	หรอืตาม
มาตรฐานอื่นๆ	ที่ลูกค้าต้องการ	
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	 	 ยิง่ไปกว่านัน้	เพือ่เป็นการพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของลกูค้าได้อย่างสมบรูณ์	รวมทัง้เพิม่ความเชือ่มัน่	
ของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มากยิ่งขึ้น	บริษัทฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ไปทดสอบความสามารถ
ทนกระแสลดัวงจรทีส่ถาบนัทดสอบไฟฟ้าทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก	โดยทีผ่่านมาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	167	KVA,	250	KVA,	
500	KVA,	1000	KVA	และ	2000	KVA	ได้ผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศ
อิตาลี	และจากสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	โดยบริษัทฯ	มีแผนที่จะส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดอื่นๆ	ไปทดสอบ	
Short	Circuit	Test	เพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการประมลูงานกบัผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ภาครัฐ	รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น	

	 1.1.2				หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังเป็นหม้อแปลงที่ใช้ในการปรับลดแรงดันกระแสไฟฟ้า	
ที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาตามสายส่งแรงสูง	(Transmission	Line)	ให้ลดลง
ก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพื่อส่งให้ผู้ใช้ต่อไป	ทั้งนี้	
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังที่บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงที่มีขนาด
ก�าลงัไฟฟา้ตัง้แต่	5,000-30,000	กโิลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดนัไฟฟา้สงูสดุ	72	KV

	

1.1.3		 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง		(Cast	Resin	Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็นหม้อแปลง	
ไฟฟ้าที่เหมาะต่อการติดตั้งในอาคาร	เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าแบบแห้ง	ไม่มีการใช้ฉนวน
น�้ามัน	ชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในแนว	Epoxy	Resin	ที่มีความทนทานต่อความชื้น	
ฝุ่น	และสิ่งแวดล้อม	โครงการที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	อาทิ	เช่น	อาคารสูง	อาคาร
ที่พักอาศัย	หรือคอนโดมิเนียม		โรงพยาบาล	หรือศูนย์การค้า	ที่มีพื้นที่จ�ากัดต้องเลือกใช้
หม้อแปลงที่สามารถติดตั้งในอาคารได้		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนความพร้อม
ทั้งด้านสินค้า	และบุคคลากรในการบริการให้แก่ลูกค้า	เพื่อจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	
แบบแห้ง	ทีผ่่านการทดสอบตามมาตรฐานระดบันานาชาติ	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิพเิศษ	ซึง่จะออกแบบและ
ผลติตามการใช้งานและคณุสมบตัทิีล่กูค้าต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,	Dry-Type	
Class	F&H,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น

	 	 ในปี	2555	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนปรับปรุงและต่อเติมอาคารรวมทั้งซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	เช่น	
เครือ่งพนัคอยล์ทีม่ปีระสทิธภิาพและก�าลงัผลติมากขึน้	เครือ่ง	Slit	เหลก็ซลิคิอน	เป็นต้น	โดยเครือ่งจกัรทัง้หมดตดิตัง้เสรจ็
และพร้อมเริ่มด�าเนินการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2555	ที่ผ่านมา

	 	 ปี	2556	บรษิทัฯ	ได้ขยายก�าลงัการผลติ	โดยสร้างอาคารโรงงานเพือ่ผลติตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	โดยสร้างแล้วเสรจ็
ในปี	2557	ท�าให้สามารถเพิม่ก�าลงัการผลติได้เพิม่ขึน้	30	%	จากก�าลงัการผลติเดมิ	ณ	ปัจจบุนับรษิทัฯ	สามารถผลติได้ถงึ	
1,500	ล้านบาทต่อปี
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 1.2 งานบริการ

		 	 งานบรกิารของบรษิทัฯ	เป็นงานบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัหม้อแปลงไฟฟา้ตลอด	24	ชัว่โมง	โดยทมีวศิวกรและช่างเทคนคิทีม่ี
ความรูค้วามเชีย่วชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างด	ีเพือ่รองรบัความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าทัง้ทีเ่ป็นลกูค้า
ที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป	ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บริษัทฯ	จะมีรายละเอียดในการติดต่อกรณี
ฉุกเฉินติดไว้ที่ด้านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า	งานบริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	มี
ไว้ให้บริการแก่ลูกค้า	ได้แก่

	 	 -	 งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
	 	 -	 งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการเติมน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	
	 	 -	 งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์

2 การตลาด
 2.1  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

		 	 1.	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์

		 	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล	เริ่มตั้งแต่การออกแบบ	
และการคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต	โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจ�า	หม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	ได้รับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม	Loss	ต่างๆ	
ได้อย่างแม่นย�า	ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโดยเฉพาะเป็นเวลานาน	นอกจากนี้	เทคโนโลยีที่บริษัทฯ	น�ามาใช้
ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีไ่ด้รบัการพฒันาและปรบัปรงุมาเป็นอย่างด	ีรวมทัง้เครือ่งจกัรหลกั
ทีใ่ช้ในการผลติเป็นเครือ่งจกัรทีน่�าเข้าจากประเทศเยอรมนั	ตลอดจนมกีารตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสนิค้าในทกุขัน้ตอนการ
ผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า	การด�าเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ	ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า	โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	ได้
รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	ประกอบกับหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมตาม	มอก.	384-2525	ครบทุกขนาด	และครบทุกระบบไฟฟ้าที่มีความต้องการอยู่ในตลาด	นอกจากนี้	หม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบรษิทัฯ	ทกุขนาดยงัผ่านการทดสอบและรบัรองการทนกระแสลดัวงจรจากสถาบนั	CESI	ประเทศอติาล	ีและส�าหรบัขนาด	
167	KVA	ผ่านการรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลก	ที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพ	ความแข็งแรงของขดลวดและโครงสร้างภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
เป็นอย่างดี

		 	 2.	 ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า	 	

		 	 การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลาเป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการเลือกสั่งซื้อสินค้าจากผู้
ผลิตแต่ละราย	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อจะมีก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจนและแน่นอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ	หรือลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาโครงการ	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้
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ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	จะส่งผลกระทบท�าให้งานของลูกค้าเกิดความล่าช้า	และบริษัทฯ	อาจต้องเสียค่าปรับ	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างบรษิทัฯ	และลกูค้าแต่ละราย	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึถอืเป็นนโยบายหลกัทีจ่ะต้องส่งมอบสนิค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลา	
เพือ่สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า	อนัจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ลกูค้าซึง่จะส่งผลท�าให้ลกูค้ากลบัมาใช้บรกิารของบรษิทัฯ	
อย่างต่อเนื่อง	หรือแนะน�าลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษัทฯ	ได้อีกทางหนึ่งด้วย

	3.	 การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

		 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการบริหารต้นทุนการผลิตซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่จะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรและ
ความสามารถในการแข่งขัน	เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบโดยอาศัยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิต	และ/หรือ	
ผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ	(Supplier)	ซึง่จะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลติเพือ่ให้มัน่ใจในมาตรฐานคณุภาพของวตัถดุบิ	และ
ลดการสญูเสยีจากการผลติทีเ่กดิขึน้จากการใช้วตัถดุบิทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้น�าระบบ	ERP	มาใช้ในการวางแผน
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ	ซึง่จะช่วยให้การควบคมุปรมิาณวตัถดุบิให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัความต้องการในการผลติสนิค้า	
เนื่องจากระบบ	ERP	จะเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่ายงานโดยเริ่มตั้งแต่การรับค�าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า	จากนั้นระบบจะน�าข้อมูล	
ค�าสั่งซื้อดังกล่าวไปท�าการประมวลผลเพื่อวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบ	

		 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงในขณะที่ยังคงสามารถ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	เช่น	

•	 การใช้เทคโนโลย	ีWound	Core	ส�าหรบัการผลติแกนเหลก็	การใช้เทคโนโลยดีงักล่าวจะช่วยลดปรมิาณการใช้เหลก็
ซิลิกอนและการสูญเสียของเหล็กซิลิกอน	อันจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงได้	 	

•	 การหาวตัถดุบิทดแทนเพือ่เพิม่ทางเลอืกและช่วยให้การบรหิารต้นทนุของบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น	เช่น	การใช้	Copper	Foil	หรือ	ลวดแบนหุ้มกระดาษ	เป็นวัตถุดิบในการพันคอยล์แรงต�่า	เป็นต้น

	 	 	 	 ทั้งนี้	การที่จะเลือกใช้วัตถุดิบชนิดใด	จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ลูกค้าก�าหนดเป็นส�าคัญ

	4.	 การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า

		 จากการทีบ่รษิทัฯ	มทีมีผูบ้รหิาร	วศิวกร	และพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ประสบการณ์และความช�านาญในอตุสาหกรรม
หม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	25	ปี	และเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นน�าในต่างประเทศทั้งใน
ประเทศเยอรมนัและประเทศญีปุ่น่มาเป็นเวลานาน	จงึท�าให้สามารถพฒันาเทคโนโลยกีารออกแบบและปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ให้มีประสิทธิภาพสูง	ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย	และช่วยลดขั้นตอนการผลิตให้สั้นลง	อันจะส่งผลท�าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ	
ลดลง	และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างด	ียิ่งไปกว่านั้น	ทีมงานขายของบริษัทฯ	
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมานานกว่า	25	ปี	จึงท�าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและ
ภาวะการตลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง	สามารถก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

	5.	 การร่วมงานกับพันธมิตรทางการค้า	และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่าย

		 ปี	2557	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ประมาณร้อยละ	19-25	ของรายได้จากการขายรวม	มาจากการขาย
ผ่านตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	บรษิทัฯ	มตีวัแทนจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน	
3	ราย	และตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุม	4	ประเทศ	ได้แก่	มาเลเซีย	ออสเตรเลีย	แอฟริกาใต้	และ
อิตาลี	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นที่จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนถึงการร่วมมือ
กนัระหว่างบรษิทัฯ	และตวัแทนจ�าหน่ายในการแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่ใช้ในการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพของผลติภณัฑ์และการ
ให้บริการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลท�าให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	

	6.	 การบริการหลังการขาย

		 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีบริการหลังการขาย	โดยมีช่างที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าไว้คอยให้บริการรวมทั้งให้ค�า
ปรึกษาและค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาต่างๆ	แก่ลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง	การให้บริการดังกล่าว	นอกจากจะท�าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจแล้ว	ยังท�าให้บริษัทฯ	ได้รับทราบปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ	ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์จากลูกค้าโดยตรง	และสามารถ
น�าข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เต็มที่	และจากการที่ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์ด้วยการรับประกันคุณภาพ	2	ปี	
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 2.2  ลักษณะลูกค้า

		 	 ลูกค้าของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ดังนี้

		 1.	 ลูกค้าในประเทศ

		 	 ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	ดังน้ี

1.1	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและวิสาหกิจกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	

	 	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	ประกอบด้วย	ลูกค้าหลักที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ	
ได้แก่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(กฟผ.)	และลูกค้าภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	เช่น		กระทรวงสาธารณสุข	กรมโยธาและผังเมือง	กรมชลประทาน	เป็นต้น	

1.2	 กลุ่มผู้รับกลุ่มผู้รับเหมาโครงการ

	 	 ลกูค้ากลุม่นีเ้ป็นกลุม่ผูร้บัเหมาโครงการตัง้แต่ผูร้บัเหมาขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่	โดยเจ้าหน้าทีก่ารตลาด
จะท�าหน้าที่ในการติดต่อเพื่อเข้าไปน�าเสนอหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่เจ้าของโครงการ	สถาปนิกผู้ออกแบบ	และที่
ปรกึษาโครงการ	รวมถงึการน�าลกูค้าเยีย่มชมโรงงานของบรษิทัฯ	เพือ่ให้เกดิความไว้วางใจและเชือ่ถอืในผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ	หลงัจากนัน้เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายจะตดิต่อกบัผูร้บัเหมาก่อสร้างเพือ่เริม่กระบวนการขายโดยเริม่จากการ
รบัข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกบัคณุสมบตัิของหม้อแปลงไฟฟา้ทีล่กูค้าต้องการ	เพื่อน�าข้อมลูมาท�าการออกแบบและ
เสนอราคาให้กับลูกค้า	ลูกค้าประเภทนี้	เช่น	บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อิตาเลี่ยน
ไทย	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

1.3	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายจะซื้อสินค้าของบริษัทฯ	ไปจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้า	(End	User)	อีกทอด
หนึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน	3	ราย	ตัวแทนจ�าหน่ายแต่ละราย
จะรับผิดชอบการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและการให้บริการในเขตพื้นที่ที่ก�าหนด	ซึ่งจะช่วยให้การท�าการตลาดและ
การให้บริการของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น	โดยฝ่ายขายที่รับผิดชอบงานขาย
ผ่านตวัแทนจ�าหน่ายจะมกีารตรวจเยีย่มตวัแทนจ�าหน่ายอยูเ่ป็นประจ�าเพือ่ให้ข้อมลูสนิค้าและกลยทุธ์การตลาดใน
แต่ละช่วงเวลา	สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ	รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ	
เพื่อน�ามาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

1.4	 กลุ่มลูกค้าประเภทเจ้าของโครงการหรือโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 ลูกค้าประเภทนี้จะซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เพื่อน�าไปใช้เองภายในโรงงานหรืออาคารต่างๆ	เช่น	
บริษัทแอ๊ดวานซ์เปเปอร์	มิลล์	จ�ากัด	บริษัททรู	ยูนิเวอร์แซล	คอนเวอร์เจ้นซ์	และบริษัทเบทาโกร	จ�ากัด	เป็นต้น	
โดยเจ้าหน้าทีก่ารตลาด	และ/หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายจะตดิต่อกบัฝ่ายจดัซือ้ของลกูค้าเพือ่เข้าไปแนะน�าและน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้ลกูค้าเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเลอืกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพสงู	ซึง่จะมี
ส่วนช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมาก	

		 2.	 ลูกค้าต่างประเทศ	

2.1	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุมการขายหม้อแปลงไฟฟ้าใน
หลายประเทศ	กว่า	30	ประเทศ	โดยรายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ	ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านลูกค้าประเภท
ตัวแทนจ�าหน่าย	คิดเป็นร้อยละ	92.00

	 2.2	 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	

	 	 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	เช่น	ผู้รับเหมาโครงการ	บริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป	(Trading	Firm)	ซึ่งจะสั่งซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ	เพื่อไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า	(End	User)	ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ	เช่น	ลูกค้าที่
อยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษ	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม	อุตสาหกรรมทอผ้า	อุตสาหกรรม	
อิเล็กทรอนิคส์เป็นต้น	
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า

ประเภทลูกค้า ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายในประเทศ

(1)	หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 330.59 35.16 270.46 34.50 189.58 25.49

(2)	ตัวแทนจ�าหน่าย 15.77 1.68 21.20 2.70 18.05 2.43

(3)	เอกชน 366.08 38.92 330.50 42.16 348.21 46.81

รวมรายได้จากการขายในประเทศ 712.44 75.76 622.16 79.37 555.84 74.73

รายได้จากการขายต่างประเทศ

(1)	ตัวแทนจ�าหน่าย 192.17 20.44 148.18 18.90 83.23 11.19

(2)	เอกชน 35.74 3.80 13.54 1.73 104.76 14.08

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ 227.91 24.24 161.72 20.63 187.99 25.27

รวมรายได้จากการขาย 940.35 100.00 783.88 100.00 743.83 100.00

		 2.3		 นโยบายราคา

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	(Cost	Plus	Margin)	ซึ่งจะ
แตกต่างกนัตามประเภทของลกูค้า	โดยจะค�านงึถงึภาวะการแข่งขนัของแต่ละตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	การยอมรบั	
ในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ	์รวมถึงบริการหลังการขายที่มี
ประสทิธภิาพ	และเนือ่งจากราคาของวตัถดุบิส่วนใหญ่	เช่น	เหลก็ซลิกิอน	และ	Copper	Foil	เป็นต้น	มคีวามผนัผวนตามราคา
ตลาดโลก	และมีผู้ผลิตน้อยราย	บริษัทฯ	จะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ	Supply	ของวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่าง
ใกล้ชิด	

		 2.4		 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

	 การจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	จะด�าเนนิการโดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย	ซึง่แบ่งความรบัผดิชอบออกเป็น	2	ฝ่ายงาน	
ประกอบด้วย	(1)	ฝ่ายขายในประเทศ	ที่จะดูแลลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ	ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	
และลูกค้าเอกชน	ทั้งที่เป็นผู้รับเหมา	โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	รวมทั้งลูกค้าในประเทศ	อื่นๆ	และ	(2)	ฝ่ายขายต่างประเทศ	

	 นอกเหนอืจากการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายของบรษิทัฯ	โดยตรงแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัมนีโยบายทีจ่ะขยายตลาด
ให้ครอบคลุมฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น	บริษัทฯ	จึงมีนโยบายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ	เช่น	งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า	
และเครือ่งกลทีจ่ดัโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย	(TEMCA)	งานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย	
ของบริษัทฯ	ในแต่ละปี	ซึ่งบริษัทฯ	จะร่วมออกงานที่จัดขึ้นภายในประเทศประมาณปีละ	2-3	ครั้ง	รวมทั้งการออกงานแสดง
สินค้าร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ	เช่น	งาน	ELINEX,	IEEE	Conference	&	Exhibition	เป็นต้น	

		 รายละเอียดของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.	 การจ�าหน่ายโดยวิธีประมูลงาน	

		 การประมลูงานโดยวธิปีระกวดราคาเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลกัส�าหรบัลกูค้าทีเ่ป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาค
รฐัวสิาหกจิ	โดยขัน้ตอนการประกวดราคาจะเริม่ต้นจากการซือ้แบบประกวดราคา	หลงัจากนัน้บรษิทัฯ	จะน�าข้อมลูมาศกึษาและ
วเิคราะห์รายละเอยีดของหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่จดัเตรยีมเอกสารและค�านวณราคาทีจ่ะใช้ในการยืน่ซองประกวดราคา	เอกสาร	
ที่ใช้ในการยื่นซองประกวดราคา	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	และเอกสารทางด้าน
เทคนคิ	บรษิทัฯ	จะมสีทิธเิข้าร่วมเสนอราคาเมือ่ผ่านการพจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งต้นเท่านัน้	ในการยืน่ซองประกวดราคา	
บรษิทัฯ	จะต้องวางหลกัประกนัซอง	(Bid	Bond)	ซึง่โดยทัว่ไปมลูค่าหลกัประกนัซองจะอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	5-10	ของ
มลูค่างานทีเ่สนอราคา	และเมือ่บรษิทัฯ	ชนะการประมลูจะมกีารท�าสญัญาซือ้ขายตามแบบและภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	
พร้อมกับการวางหลักประกันสัญญาซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าหลักประกันสัญญาจะอยู่ที่ร้อยละ	10	ของมูลค่างานที่ประมูล	
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2.	 การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	

		 ในการพจิารณาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	บรษิทัฯ	พจิารณาจากความเชีย่วชาญทาง
ธรุกจิ	ศกัยภาพทางการตลาด	ประสบการณ์ในพืน้ที	่ฐานะทางการเงนิ	และความพร้อมของตวัแทนจ�าหน่าย	ซึง่จะมกีารท�า
สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และรบัผดิชอบในการท�าตลาดส�าหรบัการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	
ของบริษัทฯ	ในเขตพื้นที่การขายที่ก�าหนดอย่างชัดเจน	รวมทั้งการให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ	ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	

		 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	บรษิทัฯ	มตีวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ	3	ราย	และตวัแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	จ�านวน	
6	ราย	ครอบคุลมพื้นที่การขายในหลายประเทศ	กว่า	30	ประเทศ

3.	 การจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง	

		 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด	และ/หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายของบรษิทัฯ	จะท�าการตดิต่อหาลกูค้าโดยตรง	ประกอบกบัอาศยั
ความสัมพันธ์ของผู้บริหารในการสร้างช่องทางการจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเข้าไปน�าเสนอ	และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า	และพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ	ลูกค้าที่จ�าหน่ายผ่านช่องทางนี้	เช่น	กลุ่มผู้รับเหมา
โครงการ	สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ	หรือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรง	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น

3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
 3.1  การผลิต

		 	 โรงงานของบรษิทัฯ	ตัง้อยูท่ีเ่ลขที	่149	หมู	่2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดัระยอง	
บนเนื้อที่	32	ไร่	หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	(Made	to	Order)	บริษัทฯ	มีนโยบาย
ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้มคีณุสมบตัติรงตามความต้องการของลกูค้า	มุง่เน้นด้านคณุภาพและมาตรฐานเป็นส�าคญั	โดยใช้เทคโนโลยี
การออกแบบและการผลติทีท่นัสมยั	เครือ่งจกัร	หลกัทีใ่ช้ในการผลติ	เช่น	เครือ่งสลติเหลก็	เครือ่งตดัเหลก็	เครือ่งพนัคอยล์	เตาอบ	
เป็นต้น	เป็นเครือ่งจกัรทีน่�าเข้าจากประเทศเยอรมนัและประเทศชัน้น�า	กระบวนการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	และควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์		 	

		 เพือ่รองรบัการขยายตวัของกจิการในอนาคต	ในปี	2557	บรษิทัยงัคงขยายก�าลงัการผลติอย่างต่อเนือ่ง	โดยลงทนุสร้างอาคาร
โรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	ช่วยลดต้นทุนการผลิต	และบริษัทยังได้ซื้อเครื่องตัดเหล็กจากประเทศเยอรมัน	2	เครื่อง
เป็นการทดแทนเครือ่งเดมิ	1	เครือ่งและเพิม่ใหม่	1	เครือ่งท�าให้เพิม่ความสามารถในการตดัเหลก็ได้อกีเท่าตวั	รวมทัง้ได้สัง่ซือ้เครือ่ง
เรียงเหล็กขนาดกลางอีก	1	แท่นซึ่งได้ท�าการติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน	มกราคม	2558	เป็นการตอบสนองความต้องการหม้อแปลง
ที่มีระยะเวลาการส่งมอบสั้น	เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	และรองรับการเติบโตของยอดขายที่ก�าหนดไว้	5	ปี

 3.2  ก�าลังการผลิต  

2552 2553 2554 2555 2556 2557

ก�าลังการผลิต	(KVA) 952,000 952,000 976,000 1,215,000 1,482,000 1,701,000

ปริมาณการผลิต	(KVA) 562,930 638,238 952,380 1,379,748 1,236,562 1,322,535

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	(%) 59.13 67.04 97.58 113.56 83.44 77.75

		 ปี	2557	ก�าลงัการผลติและปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้จากปี	2556	ประมาณ	14%	มปัีจจยัมาจากการวางแผนเพิม่ก�าลงัการผลติ
และเพือ่รองรบัการเตบิโตของธรุกจิในอกี	5	ปีข้างหน้า	บรษิทัได้มกีารบรหิารจดัการด้านก�าลงัการผลติเพือ่ให้ทนัต่อความต้องการ
ของลูกค้า	โดยบริษัทได้มีการพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความช�านาญ	สามารถท�างานได้รวดเร็วขึ้น	ปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	รวมถึงการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยท�าให้สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน	
นอกจากนี้	บริษัทยังได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต	ท�าให้สามารถช่วยลดเวลาในการผลิตให้สั้นลง	
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	 กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษัทฯ	มีดังนี้

	 1.	 การออกแบบ

	 หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	ซึง่ได้รบัการออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบที่ทันสมัยและมีความแม่นย�าสูงด้วยทีมวิศวกรที่มีคุณภาพแลประสบการณ์ความช�านาญด้านการ
ออกแบบเป็นเวลานาน	เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม	Specification	ที่ลูกค้าต้องการ	และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า	
โดยสามารถแสดงผลเป็น	Outline	Drawing	ได้ทันที	

	2.	 การวางแผนการผลิตและจัดเตรียมอุปกรณ์

	 ข้อมลูการสัง่ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าจากลกูค้าจะถกูป้อนเข้าสูร่ะบบ	ERP	และถกูน�ามาวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุบิและอปุกรณ์	รวมทัง้	
วางแผนการผลิต	โดยส่วนวางแผนจะมีการ	Update	แผนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ	
ซึ่งจะต้องอาศัยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายขาย	ฝ่ายผลิต	และฝ่ายจัดซื้อ

ออกแบบ

วางแผนการผลิต

พันขดลวดแรงสูง พันขดลวดแรงต�่า ตัดเหล็กซิลิกอน

เรียงแกนเหล็ก

ประกอบ

ฝาถัง

ตัวถัง

จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอุปกรณ์

ตรวจสอบคุณภาพ

บรรจุลัง

จัดส่งหม้อแปลง
ให้ลูกค้า

ทดสอบเบื้องต้น             
(Pre-Test)

ทดสอบครั้งสุดท้าย 
(Routine Test)

อบและเติมน�้ามัน

แคล้มป์และอุปกรณ์

 3.3  การผลิตและกระบวนการผลิต
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3.	 การตัดเหล็กซิลิกอนและเรียงแกนเหล็ก

	 บรษิทัฯ	ใช้เครือ่งตดัเหลก็ซลิกิอนทีใ่ช้เทคโนโลยจีากประเทศเยอรมนัควบคมุด้วยระบบคอมพวิเตอร์	ท�าให้สามารถตดัเหลก็ได้	
รวดเร็ว	และมีความแม่นย�าสูง	โดยคอมพิวเตอร์จะค�านวณต�าแหน่งในการเจาะรูที่แกนเหล็ก	และตัดเหล็กไปในเวลาเดียวกัน	
ท�าให้แกนเหลก็ซลิกิอนทีถ่กูตดัยงัคงคณุสมบตัทิางไฟฟ้าได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	หลงัจากนัน้แผ่นเหลก็ซลิกิอนทีถ่กูตดัตาม
แบบแล้วจะถกูส่งไปยงัหน่วยเรยีงเหลก็	การเรยีงเหลก็จะใช้วธิกีารวางต�าแหน่งต่อกนัของแต่ละชัน้เหลือ่มกนัเป็นชัน้ๆ	(Step-Lap)	
ด้วย	Stacking	Table	การใช้เทคนิคการเรียงเหล็กแบบ	Step-Lap	ดังกล่าวจะช่วยลดความสูญเสียพลังงานในแกนเหล็ก		
(No-Load	Loss)	ลดค่ากระแสทีใ่ช้สร้างเส้นแรงแม่เหลก็	(Exciting	Current)	และการลดเสยีงรบกวนจากหม้อแปลง	ท�าให้ช่วย
ลดมลภาวะทางเสียงและลดค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

4.	 การพันขดลวดแรงต�่าและแรงสูง	

	 บริษัทฯ	ใช้	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบในการพันคอยล์แรงต�่าแทนการใช้ลวดแบนหุ้มกระดาษฉนวนในการพันคอยล์
แบบเก่าท�าให้หม้อแปลงทนต่อกระแสกระชากและกระแส	Short	Circuit	ได้สูงสุด	เนื่องจาก	Copper	Foil	มีคุณสมบัติในการ	
กระจายของกระแสได้ดกีว่า	ประกอบกบัการพนัคอยล์แรงสงูแบบ	Long	Layer	ด้วยเครือ่งจกัร	High	Voltage	Winding	Machine	
ทีค่วบคมุความตงึและการเรยีงขดลวดด้วยระบบคอมพวิเตอร์	เพือ่ให้คณุภาพในการพนัคอยล์ในแต่ละชัน้มมีาตรฐานความตงึ
ที่เท่ากัน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการท�างานของขดลวดได้มากขึ้น

5.	 การประกอบขดลวดและแกนเหล็ก

	 ขั้นตอนนี้เป็นการน�าขดลวดประกอบเข้ากับแกนเหล็ก	โดยขดลวดแรงต�า่จะประกอบชิดกับแกนเหล็กและขดลวดแรง
สูงจะสวมทับด้านนอกของขดลวดแรงต�่า	หลังจากนั้นจึงประกอบแกนเหล็กด้านบน	(Upper	Yoke)	พร้อมติดตั้งฝาถัง	บุชชิ่ง	
และอุปกรณ์ปรับแรงดัน	(Tap	Changer)	และท�าการต่อสายภายในตามแบบ

6.	 การทดสอบเบื้องต้น	(Pre-Test)	

	 เมือ่ประกอบแกนเหลก็และขดลวดแรงต�า่และแรงสงูลงถงัเรยีบร้อยแล้ว	ฝ่ายทดสอบจะท�าการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
เบื้องต้น	ดังนี้

	 •	 วัดความต้านทานของขดลวด	(Measurement	of	Winding	Resistance)
	 •	 วัดอัตราส่วนแรงดัน	(Measurement	of	Turn	Ratio)
	 •	 ตรวจสอบลักษณะเชิงขั้วหรือกลุ่มเวคเตอร์	(Polarity	or	Vector	Group)
	 •	 วัดความต้านทานของฉนวน	(Megger	Test)

7.	 การอบและเติมน�้ามัน

	 ในการอบเพื่อไล่ความชื้นออกจากหม้อแปลงไฟฟ้า	บริษัทฯ	ใช้เตาอบสูญญากาศ	(Vacuum)	ที่ทันสมัยควบคุมด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์จากประเทศเยอรมนั	และบรษิทัฯ	ยงัเป็นบรษิทัแห่งเดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีใ่ช้เทคโนโลยี	
Electric	Low-Frequency	Heating	ในการไล่ความชื้นออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการจ่ายกระแสความถี่ต�่าเข้าไปที่ขดลวด
ของหม้อแปลงโดยตรงภายใต้สภาวะสูญญากาศซึ่งเป็นการให้ความร้อนจากภายในออกสู่ภายนอก	ด้วยกรรมวิธีนี้จะท�าให้
ความชื้นที่อยู่จุดในสุดของขดลวดถูกดึงออกได้ทั้งหมดในเวลาสั้น	แทนการใช	้Heater	ซึ่งเป็นการให้ความร้อนจากภายนอก
เข้าสู่ภายใน	ความชื้น	ณ	จุดในสุดไม่สามารถถูกน�าออกมาได้หมด	นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยังใช้เทคโนโลยีในการเติมน�้ามัน
หม้อแปลงในเตาอบสญูญากาศท�าให้น�า้มนัสามารถแทรกซมึเข้าไปในระบบฉนวนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และป้องกนัความชืน้
เข้าไปสัมผัสน�้ามันภายในหม้อแปลงไฟฟ้าได้	100%	เป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้นานขึ้น

	 8.	 การทดสอบครั้งสุดท้าย	(Routine	Test)

	 หลงัจากผ่านขัน้ตอนทัง้หมดแล้ว	หม้อแปลงไฟฟ้าทกุเครือ่งจะต้องผ่านการทดสอบครัง้สดุท้าย	(Routine	Test)	เครือ่ง
มือทดสอบของบริษัทฯ	ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร	์และผ่านการสอบเทียบความเที่ยงตรงอย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้ได้ค่าใน
การทดสอบที่แม่นย�า	เที่ยงตรง	และสามารถรายงานผลการทดสอบได้ทันที	ทั้งนี้	รายการที่ท�าการทดสอบประกอบด้วย
	 •	 Measurement	of	winding	resistance	
	 •	 Measurement	of	voltage	ratio	and	check	of	phase	displacement
	 •	 Measurement	of	short	circuit	impedance	and	load	loss	
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	 •	 Measurement	of	no-load	loss	and	current		
	 •	 Separate	source	AC	withstand	voltage	test
	 •	 Short-duration	induced	AC	withstand	voltage	test	
	 •	 Measurement	of	insulation	resistance	
	 •	 Oil	dielectric	test
	 •	 Leakage	test

 3.4 การจัดหาวัตถุดิบ

		 	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	และมียอดการสั่งซื้อสูงสุด	5	อันดับแรก	ประกอบด้วย	เหล็กซิลิ
กอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และน�้ามันหม้อแปลง	โดยบริษัทฯ	สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและ/
หรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

		 	 1.	 คุณภาพของวัตถุดิบ	

		 จากการทีบ่รษิทัฯ	มนีโยบายหลกัในการให้ความส�าคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์	บรษิทัฯ	จงึเน้นการสัง่ซือ้วตัถดุบิ
ทีม่คีณุภาพจากผูผ้ลติ	หรอื	Supplier	ทีม่ศีกัยภาพและความสามารถทีจ่ะจดัส่งวตัถดุบิทีม่คีณุภาพตามทีก่�าหนดได้อย่าง
ครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลาที่ต้องการ	โดยบริษัทฯ	จะมีการจัดท�าทะเบียนรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบและ	Supplier	
(Approved	Vendor	List)	เพื่อใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิตและ	Supplier	ที่มีคุณภาพ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะมีกระบวนการใน
การตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุบิรวมทัง้เยีย่มชมและตรวจสอบโรงงานของผูผ้ลติรายใหม่ก่อนทีจ่ะอนมุตัใิห้เป็นผูผ้ลติ	
หรือ	Supplier	ของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะท�าการทบทวนผลการประเมินทุก	6	เดือน	โดยพิจารณาจากคุณภาพและ
ประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก	นอกจากนี้	หน่วยตรวจสอบคุณภาพ	(QA)	จะท�าการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้ง
ที่	Vendor	น�าวัตถุดิบมาส่ง	เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

		 	 2.	 ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ	

		 การซือ้วตัถดุบิในประเทศจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบวตัถดุบิประมาณ	15-30	วนั	ขึน้อยูก่บัประเภทของวตัถดุบิ	
ในขณะที่การซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบประมาณ	1.5-3	เดือน	เนื่องจากต้องเผื่อ
ระยะเวลาขนส่งซึง่ขึน้อยูก่บัประเทศทีส่ัง่ซือ้	ดงันัน้	โดยส่วนใหญ่หากเป็นวตัถดุบิทัว่ไปทีผู่ผ้ลติหรอื	Supplier	ในประเทศ
สามารถจัดหาได้มีคุณภาพใกล้เคียงกับผู้ผลิตหรือ	Supplier	ต่างประเทศ	หรือมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด	เช่น	
ลวดกลมอาบน�า้ยา	ลวดแบนหุ้มกระดาษ	ลวดแบนอาบน�า้ยา	และอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงต่างๆ	เป็นต้น	บริษัทฯ	
จะสั่งซื้อจากแหล่งในประเทศ	เนื่องจากมีระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นกว่าท�าให้สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

		 	 3.	 ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ	

		 โดยเฉพาะอย่างยิง่ราคาเหลก็ซลิกิอนและราคาทองแดง	ซึง่ถอืเป็นสนิค้า	Commodity	ทีร่าคาจะเปลีย่นแปลงตาม
ราคาในตลาดโลก	ดังนั้น	ในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้ง	บริษัทฯ	จะต้องพิจารณาปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อ	ประกอบ
กบัระยะเวลาทีส่ัง่ซือ้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	โดยบรษิทัฯ	จะมกีารตดิตามความเคลือ่นไหวและแนวโน้มราคาวตัถดุบิ
อย่างใกล้ชิด	เพื่อที่จะสามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

		 	 4.	 อัตราแลกเปลี่ยน	

		 เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศในสดัส่วนร้อยละ	37.00	ร้อยละ	31.00	และร้อยละ	32.00	ในปี	
2555-2557	ตามล�าดบั	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จะมกีารตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกลุส�าคญัต่างๆ	อย่าง
ใกล้ชดิและมกีารท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสม	เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

		 	 5.	 การไม่พึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย	(Supplier)	รายใดรายหนึ่งหรือน้อยราย

		 บรษิทัฯ	มนีโยบายการจดัหาวตัถดุบิจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ	(Supplier)	หลายราย	โดยในแต่ละประเภท
ของวัตถุดิบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และน�้ามัน
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หม้อแปลง	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือ	Supplier	หลักเพียง	1-2	ราย	เนื่องจากผู้ผลิตและ	Supplier	แต่ละ
รายมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้	ประกอบกับเพื่อเพิ่มอ�านาจการต่อรองกับผู้ผลิตหรือ	Supplier	ดังกล่าวทั้ง
ในด้านของราคาและระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบ	อย่างไรก็ตาม	นอกเหนือจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ
หลักดังกล่าวแล้ว	บริษัทฯ	ยังซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือ	Supplier	รายอื่นๆ	เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี	และลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือ	Supplier	น้อยราย

	ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 398.06 63.00 324.22 69.00 302.97 67.00

ซื้อวัตถุดิบต่างประทศ 230.23 37.00 146.92 31.00 147.62 33.00

ยอดซื้อวัตถุดิบรวม 483.29 100.00 471.14 100.00 450.59 100.00

รายละเอียดวัตถุดิบที่ส�าคัญของบริษัทฯ	มีดังนี้

		 	 1.		 เหล็กซิลิกอน

		 เหลก็ซลิกิอนถอืเป็นวตัถดุบิทีส่�าคญัในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	16.97	และร้อยละ	
23	ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบรวมในปี	2556	และปี	2557	ตามล�าดับ	บริษัทฯ	น�าเข้าเหล็กซิลิกอนจากผู้จัดจ�าหน่ายใน
ประเทศเกาหลใีต้เป็นหลกัและบางส่วนจากประเทศญีปุ่น่	โดยจะท�าการสัง่ซือ้วตัถดุบิล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส	อย่างไร
ก็ตาม	เนื่องจากเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูงส�าหรับใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อยราย	จึงท�าให้
ปริมาณเหล็กซิลิกอนที่ผลิตได้มีจ�านวนจ�ากัด	ดังนั้น	ในกรณีที่ปริมาณเหล็กซิลิกอนที่สั่งซื้อจากต่างประเทศไม่เพียง
พอกบัความต้องการใช้	บรษิทัฯ	จะสัง่ซือ้จากผูจ้ดัจ�าหน่ายในประเทศเพิม่เตมิ	เพือ่ให้สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้
แก่ลูกค้าได้ทันตามก�าหนดเวลา	

	 ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อเหล็กซิลิกอนจากในประเทศและต่างประเทศ

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ในประเทศ 9.42 6.70 8.45 10.57 3.87 4.74

ต่างประทศ 131.37 93.30 71.50 89.43 77.95 95.26

รวม 140.79 100.00 79.95 100.00 81.82 100.00

		 	 2.		 ลวดกลมอาบน�้ายา	

		 ลวดกลมอาบน�้ายาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการพันคอยล์แรงสูง	หรือขดลวดแรงสูงซึ่งท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจาก
สายส่งไฟฟ้าแรงสงูและเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแม่เหลก็ไหลเวยีนอยูใ่นแกนเหลก็	เพือ่ส่งผ่านพลงังานไปยงั
ขดลวดแรงต�า่	บรษิทัฯ	มยีอดสัง่ซือ้ลวดกลมอาบน�้ายาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	15.39	และร้อยละ	100.00	ของมลูค่าการ
ซือ้วตัถดุบิรวมในปี	2556	และปี	2557	ตามล�าดบั	โดยเป็นการซือ้จากผูผ้ลติในประเทศคดิเป็นร้อยละ	100.00	เนือ่งจาก
ลวดกลมอาบน�า้ยาที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับวัตถุดิบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	แต่ใช้ระยะ
เวลาในการสั่งซื้อที่สั้นกว่าท�าให้บริษัทฯ	สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

		 	 3.		 ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

		 ในปี	2556	และปี	2557	บริษัทฯ	มียอดสั่งซื้อตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.62	และร้อยละ	22	
ของมลูค่าการสัง่ซือ้วตัถดุบิรวม	ตามล�าดบั	ในปี	2557	บรษิทัฯ	จะมกีารผลติตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้าเองบางส่วนเพือ่ช่วย
ลดต้นทุนการผลิต	และตอบสนองความต้องการหม้อแปลงที่มีระยะเวลาการส่งมอบสั้น	เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	
โดยยงัมกีารสัง่ซือ้จากผูผ้ลติในประเทศ	1-2	ราย	ตามความเหมาะสมของลกัษณะและปรมิาณงาน	ราคา	และระยะเวลา
ในการส่งมอบสินค้า	ซึ่งตัวถังผลิตภายในบริษัทฯ	เองจะใช้เวลาโดยประมาณ	5-10	วัน	ส่วนผู้ผลิตภายนอกจะใช้เวลา
ส่งมอบประมาณ	15-30	วนั	ในการก�าหนดราคาตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	ผูผ้ลติภายนอกจะก�าหนดเป็นราคาต่อกโิลกรมั	
ซึง่โดยส่วนใหญ่ราคาจะไม่ผนัผวนมากนกั	ในกรณทีีผู่ผ้ลติจะมกีารเปลีย่นแปลงราคา	จะต้องแจ้งให้บรษิทัฯ	ทราบก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดือน	
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		 	 4.	 น�้ามันหม้อแปลง		 	

		 ในปี	2556	และปี	2557	บริษัทฯ	มีสัดส่วนสั่งซื้อน�้ามันหม้อแปลงคิดเป็นร้อยละ	7.72	และร้อยละ	11.00	ของ
มูลค่าการซื้อวัตถุดิบรวม	ตามล�าดับ	น�้ามันหม้อแปลงเป็นน�้ามันที่ผลิตส�าหรับใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเฉพาะ	ซึ่งจะ
มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี	มีหน้าที่น�าพาความร้อนจากภายในหม้อแปลงไฟฟ้าออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศ
ภายนอก	ในการสั่งซื้อน�้ามันหม้อแปลง	จะพิจารณาจากแผนการผลิตโดยจะท�าการสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศ
ล่วงหน้าประมาณ	3	เดอืน	เนือ่งจากผูจ้ดัจ�าหน่ายมกีารก�าหนดปรมิาณการสัง่ซือ้ขัน้ต�่าไว้	และจะยนืยนัช่วงระยะเวลา
การจดัส่งน�า้มนักบัผูจ้ดัจ�าหน่ายอกีครัง้หนึง่โดยอาศยัข้อมลูจากการประสานงาน	ระหว่างแผนกจดัซือ้และแผนกวางแผน
การผลติ	อย่างใกล้ชดิ	เพือ่ป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ	ทัง้นี	้แผนกจดัซือ้จะตดิตามความเคลือ่นไหวของราคา
น�้ามันโดยการสอบถามจากผู้จัดจ�าหน่ายอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อช่วยบริหารการสั่งซื้อน�า้มันหม้อแปลงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	

		 	 5.	 Copper	Foil

		 Copper	Foil	เป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในการพนัคอยล์แรงต�่า	หรอืขดลวดแรงต�า่ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัจ่ายกระแสไฟฟ้าออก
จากหม้อแปลงไปสู่	Load	หรอือปุกรณ์ทีต่่ออยู่	ในปี	2556	และปี	2557	บรษิทัฯ	มสีดัส่วนการซือ้	Copper	Foil	คดิเป็น
ร้อยละ	10.95	และร้อยละ	13.00	ของมลูค่าการซือ้วตัถดุบิรวม	ตามล�าดบั	โดย	Copper	Foil	ทัง้หมดบรษิทัฯ	สัง่ซือ้จาก
ผู้ผลิตในต่างประเทศทั้งหมด	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศและประเทศจีน	และมีการร่วมพัฒนาผู้ผลิต
ทีม่ศีกัยภาพภายในประเทศให้สามารถผลติได้ตามมาตรฐานสากลเทยีบเท่ากบัต่างประเทศเพือ่เป็นทางเลอืกและส่วน
ระบบชพัพลายเชนของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้ในการสัง่ซือ้	Copper	Foil	นัน้	จะพจิารณาจากปรมิาณการสัง่ซือ้ขัน้ต�า่	(Minimum	
Stock)	ที่ก�าหนดไว	้โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต�า่ที่ต้องมีไว	้ระบบ	ERP	ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด�าเนิน
การสัง่ซือ้วตัถดุบิเพิม่	ซึง่ระบบดงักล่าวจะช่วยให้บรษิทัฯ	สามารถบรหิารวตัถดุบิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีรมิาณ
ที่เหมาะสม

 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		 	 ในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเทคโนโลยีที่บริษัทฯ	เลือกใช้ในกระบวนการ
ผลติช่วยลดการใช้พลงังานและลดการสร้างมลภาวะต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยในปี	2556	บรษิทัได้ผลติหม้อแปลงไฟ
ฟ้าต้นแบบ	Amorphous	Distribution	Transformer	เป็นหม้อแปลงทีช่่วยประหยดัพลงังาน	รวมถงึต้องมคีวามปลอดภยักบัผูป้ฏบิตัิ
งานไปจนถึงผู้ใช้	ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ	Copper	Foil	Pressing	แบบ	Cold	Press	ซึ่งไม่ท�าให้เกิดเขม่าควันและไอร้อน	การใช้
กระบวนการพ่นและตกแต่งสีของหม้อแปลงไฟฟ้าในห้องพ่นสีแบบ	Spray	Booth	ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการขจัดละอองสีเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในบริเวณใกล้เคียงจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้	และสีที่ใช้พ่นหม้อแปลงก็เป็นสีที่มีส่วนผสมของ
น�้าเป็นหลักซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการเลือกใช้ระบบไล่ความชื้นและเติมน�้ามันที่ลดการใช้พลังงานและ
ลดการปล่อยไอร้อนสู่อากาศ

		 	 บริษัทฯ	ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004	ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ	
มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	โดยมีระบบการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต	รวมทั้งแผนด�าเนินการด้าน	
การจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ลดหรอืมใิห้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจนและเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด	และบรษิทัได้รบั	
การรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	3	“Green	Industry”	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	และในปี	2558	บริษัทฯ	มุ่งหวังที่จะได้	
Green	Industry	ระดับ	4	ต่อไป

4. การวิจัยและพัฒนา
		 	 บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์มาโดยตลอด	เนือ่งจากคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมถือเป็นส่วนส�าคัญที่จะส่งผลท�าให้บริษัทฯ	มีศักยภาพในการแข่งขัน	รวมถึง
การรกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งตลาดในอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง	ทัง้นี	้การวจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ	
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้
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•	 	การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้เพิ่มมากขึ้น	โดยการร่วมมือกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•	 	การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ให้มคีณุภาพตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ทีก่�าหนดไว้โดยสถาบนัและองค์กรต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มอก.	384-
2543	จากส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม,	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	จากสถาบัน	SGS	ประเทศ
อังกฤษและประเทศไทย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	

•	 	เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ของลกูค้าในตวัผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ให้มากขึน้	บรษิทัฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าไปทดสอบการทนกระแส
ลัดวงจร	(Short	Circuit	Withstand	Test)	ปัจจุบันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบ	ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	
100KVA,	150KVA,167	KVA,	250	KVA,	300KVA,	315KVA,	500	KVA,	750KVA	,1000	KVA	,2000	KVA	และ	Earthing	
Transformer	1600A	ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	ซึ่งเป็นสถาบัน
ทดสอบไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และได้เตรียมส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	75KVA,	300KVA,	1500KVA	ไปทดสอบเพิ่มใน
ปีพ.ศ.	2558	

•	 	พฒันาเครือ่งจกัรเพือ่ใช้งานโดยใช้ทมีงานวจิยัและพฒันาของบรษิทัเองอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ได้เครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู
ตรงตามความต้องการของบรษิทั	เพือ่เพิม่ก�าลงัการผลติได้สงูขึน้โดยใช้พืน้ทีเ่ท่าเดมิและประหยดัเงนิลงทนุในการซือ้เครือ่งจกัร
ใหม่จากต่างประเทศ

•	 	วจิยัและพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยดัพลงังานโดยใช้แกนเหลก็	Amorphous	ท�าให้สามารถผลติหม้อแปลงฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงู	Loss	ต�า่มากและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ทัง้นีท้างบรษิทัฯได้ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ	Amorphous	ขนาด	500KVA,1000	
KVAได้ส�าเรจ็และน�าไปใช้งานได้จรงิเป็นแห่งแรกของประเทศไทย	ซึง่แสดงถงึศกัยภาพและความมุง่มัน่ของการวจิยัและพฒันา
ของบริษัทฯ

•	 	วจิยัและพฒันาร่วมกบัการไฟฟ้านครหลวง	ในโครงการทดลองตดิตัง้ใช้งานหม้อแปลง	Amorphous	ในระบบจ�าหน่ายของการ
ไฟฟ้านครหลวง	เป็นอีกก้าวส�าคัญของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบ
ริษัทฯที่ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆ	ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า

•	 	วจิยัและพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง	เกีย่วกบัการวเิคราะห์โครงสร้างต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้า	
เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ	5	ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

ประจ�าปี ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	(บาท)

2552 	-

2553 203,423.61

2554 1,372,932.00

2555 2,011,800.00

2556 993,861.00

2557 5,771,858.10
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ประเภทของรายได้
ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 928.57 95.76 774.47 95.41 736.66 95.31

-	รายได้จากการขายหม้อแปลงในประเทศ 703.33 72.53 614.51 75.71 550.35 71.21

-รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศ 225.24 23.23 159.96 19.71 186.31 24.11

รายได้จากการขายวัตถุดิบ	1) 11.78 1.22 9.41 1.16 7.16 0.93

รวมรายได้จากการขาย 940.35 96.98 783.88 96.57 743.82 96.24

รายได้จากการให้บริการ 19.16 1.98 20.07 2.48 16.67 2.16

รายได้อื่น	2) 10.19 1.06 7.73 0.95 7.96 1.60

รวมรายได้ทั้งหมด 969.70 100.00 811.68 100.00 768.46 100.00

หมายเหตุ	:	 1)			รายได้จากการขายวัตถุดิบ	เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตหม้อ	แปลง		

	 	 	 	 ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า	เช่น	น�้ามันหม้อแปลง	หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็นลูกถ้วย	เป็นต้น

	 	 	 2	)	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น

โครงสร้างรายได้
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วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลาดในประเทศ
	 อตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัพลงังานไฟฟ้า	ซึง่ถอืเป็นสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานทีม่บีทบาท
ส�าคญัต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัของประชาชนรวมทัง้การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ		เนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการ
ปรบัลดแรงดนักระแสไฟฟ้า	ทีส่่งมาจากแหล่งผลติไฟฟ้าให้มรีะดบัแรงดนัไฟฟ้าลดลงมาอยูใ่นระดบัทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้า
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั	โรงงานอตุสาหกรรม	ห้างสรรพสนิค้า	และอาคารสงูตา่งๆ	เช่น	โรงแรม	คอนโดมเินยีม	อาคารส�านกังาน	
เป็นต้น	ดังนั้น	การขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจึงปรับตัวสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี	ซึ่งขึ้น
อยู่กับปัจจัยหลักที่ส�าคัญอันประกอบไปด้วย	การขยายตัวของประชากร	การขยายตัวของอุตสาหกรรม	และการขยายตัวของเศรษฐกิจ	
จากการที่พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ	ดังนั้น	ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงมีความหลากหลายตั้งแต่ภาค
อุตสาหกรรม	ภาคธุรกิจ	ภาคการเกษตร	หรือที่พักอาศัย	โดยจากกราฟด้านล่างซึ่งแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภท
ผู้ใช้ไฟฟ้า	จะเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด	รองลงมาคือที่อยู่อาศัย	และภาคธุรกิจ	โดยในปี	2556	ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าของทั้ง	3	ส่วนดังกล่าวมีจ�านวน	72,536GWH	37,657GWH	และ	30,413GWH	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	44.78	ร้อยละ	23.17	
และร้อยละ	16.72	ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ	ตามล�าดับ

กราฟแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างปี	2550	-	2556

					นอกเหนอืจากปัจจยัการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีจ่ะส่งผลต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว	การขยายตวัของประชากรก็
เป็นปัจจยัทีส่�าคญัอกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะก�าหนดปรมิาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศ	โดยประเทศไทยมจี�านวนประชากรเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชน	การไฟฟ้าภูมิภาคและ
การไฟฟ้านครหลวงที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายไฟฟ้าให้
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทุนในระบบจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	อันจะ
ท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบการจ่ายไฟฟ้ามี
ความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	
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ภาคอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ภาคธุรกิจ ลูกค้าโดยตรงของ	กฟผ. อื่นๆ

       ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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	 ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานพืน้ฐาน
ทีม่คีวามจ�าเป็น	โดยหากมปีรมิาณไม่เพยีงพอกบัความต้องการ
ใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาพรวม
ของธุรกิจต่างๆ	รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนั้น	กระทรวง
พลงังานร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติจงึได้จดัท�าแผนพฒันาก�าลงั
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	โดยฉบบัล่าสดุ	คอื	แผนพฒันาก�าลงั
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2553-2573	(PDP	2010)	ซึ่ง
ได้คาดการณ์ปรมิาณความต้องการไฟฟ้าสงูสดุว่าจะเพิม่ขึน้จาก	
23,249	เมกะวตัต์	ในปี	2553	เป็น	52,890	เมกะวตัต์	ในปี	2573	
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	4.42	ต่อปี	ในขณะที่ก�าลัง
การผลติไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้จาก	31,349	เมกะวตัต์ในปี	2553	เป็น	
65,547	เมกะวตัต์	ในปี	2573	คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ร้อย
ละ	3.96	ต่อปี	ดงันัน้	การไฟฟ้าทัง้สามแห่งไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติ	(“กฟผ.”)	การไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และการไฟฟ้า
ภูมิภาค	(“กฟภ.”)	จะต้องมีแผนการลงทุนขยายก�าลังการผลิต
ไฟฟ้า	รวมทั้งแผนการปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สามารถผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศในอนาคต	ซึง่การลงทนุดงักล่าวจะส่งผลให้อตุสาหกรรม
ผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศมกีารขยายตวัตาม
ไปด้วย

ตลาดต่างประเทศ
	 						ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าในต่าง

ประเทศ	ได้แก่	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	และการขยายตัวของ
ประชากรโลก	โดยสถาบนั	Energy	Information	Administration	(EIA)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้ประมาณการเตบิโตของปรมิาณ	การผลติ
ไฟฟ้าในแต่ละทวปีทัว่โลกจนถงึปี	2578	ซึง่มอีตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ประมาณร้อยละ	2.30	ต่อปี	เหน็ว่าตวัเลขการประมาณการผลติไฟฟ้า
ของประเทศนอกกลุม่องค์กรความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ(Organization	Economic	Cooperation	and	Development	:	OECD)	
มอีตัราการเตบิโตสงูกว่าประเทศในกลุม่	OECD	ค่อนข้างมาก	โดยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศนอกกลุม่	
OECD	เท่ากับร้อยละ	3.3	ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม	OECD	เท่ากับร้อยละ	1.1	ทั้งนี้	
ภูมิภาคเอเชียที่อยู่นอกกลุ่ม	OECD	เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	4.1	ต่อปี	ดังนั้น	
ภมูภิาคนีจ้งึมแีนวโน้มการเตบิโตของปรมิาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าสงูกว่าภมูภิาคอืน่ๆ	และหากพจิารณาฐานลกูค้าต่างประเทศ
ของบรษิทัฯ	ในปี	2555	พบว่าประมาณร้อยละ	22.10	ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลกูค้าทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยี	ซึง่
เป็นประเทศในภมูภิาคทีม่กีารเตบิโตของปรมิาณการผลติไฟฟ้าสงูทีส่ดุดงักล่าว	ประกอบกบับรษิทัฯ	มศีกัยภาพในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	จงึเชือ่ว่าผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	จะสามารถแข่งขนัในตลาดโลกและส่งผลท�าให้ยอดส่งออก	
หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต	

	 ส�าหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ	ในแง่รายได้จากการขาย
หม้อแปลงต่างประเทศในปี	2557	ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่	1%	ตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดใหญ่ที่มี
ภาคอุตสาหรกรรมที่แข็งแกร่ง	อย่างไรก็ดี	จากสภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่ชลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ที่มีการชะลอโครงการขนาดใหญ่		ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ยังคงทรงตัวหรือชลอ
ตัวลง	บริษัทฯ	ได้ขยายตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ทั้งในประเทศลาว	กัมพูชา	พม่า	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์	ที่ก�าลังมี
การพัฒนาอุตสาหกรรม	ทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐาน	เหมืองแร่	โรงไฟฟ้า	การสร้างนิคมอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมการผลิต	และการลงทุน
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อกระจายความเสี่ยง	และเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น	
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ภาวะการแข่งขัน
	 ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	โดยที่ผ่านมายอดขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ	เป็นยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ซึ่งในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายนี้มีผู้ผลิต
ประมาณ	24	ราย	ประกอบด้วยผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลยุทธ์ด้านราคามากกว่าคุณภาพไปจนถึงผู้ผลิตขนาดกลางถึงใหญ่ที่เน้นการผลิต
สินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	ดังนั้น	ผู้ผลิตแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป	ส�าหรับบริษัทฯ	นั้นถือเป็นผู้ผลิตขนาดกลางที่
สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพสงูทีส่ามารถรบังานของทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	
มอก.	384-2543	ซึง่สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	รวมทัง้ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจรจากสถาบนั	
CESI	ประเทศอิตาลี	และสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	จึงถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	
ให้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ	นอกจากนั้นจะเป็นผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�าคัญเรื่องราคาเป็นหลักโดย
ไม่ค�านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ซึ่งถือเป็นคนละตลาดกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 การเข้ามาท�าธรุกจิของผูผ้ลติรายใหม่	รวมทัง้การพฒันาปรบัปรงุกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากลมคีวามเป็นไปได้ยาก	เนือ่งจากต้องมกีารลงทนุด้านเครือ่งจกัรทีม่รีาคาสงู	และทีส่�าคญัยิง่ไปกว่านัน้	คอื	จะต้องอาศยั
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ทันสมัย	รวมทั้งบุคลากรต้องมีทักษะและความช�านาญในการผลิตเป็นอย่างดี	ดังนั้น	การแข่งขัน
ส�าหรับตลาดในประเทศจึงเป็นการแข่งขันกับผู้ผลิตที่มีเทคโนโลย	ีและความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงซึ่งมีจ�านวน
ประมาณ	7	ราย	โดยต่างก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า	โดย
บรษิทัฯ	ท�าการบรหิารต้นทนุการผลติให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุโดยมจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้ได้อย่างต่อเนือ่ง
และยั่งยืน		นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว	เรายังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าทุกกลุ่ม	เพื่อรักษาฐานลูกค้าและ
ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม	เรียกได้ว่าเราเป็นองค์กรที่ใส่ใจในทุกๆขั้นตอนรายละเอียดตามสโลแกนที่ว่า	“คุณภาพแห่ง
ความประณีต”/”Quality	of	Details”
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ปัจจัยความเสี่ยง

1  ความเสี่ยงด้านความไม่สม�่าเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
		 	 บรษิทัฯ	มรีายได้จากการประมลูขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครฐัวสิาหกจิ	ประกอบ
ด้วย	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	เป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ	25-36	ของรายได้จาก
การขายรวม	มีสัดส่วนที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	หากต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าว	นอกจากนี้	รายได้จากการขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะขึน้อยูก่บัความสามารถของบรษิทัฯ	ในการชนะประมลูโครงการต่างๆ	และยงัขึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกจิและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคญั	ดงันัน้	หากบรษิทัฯ	ไม่ชนะการประมลู	หรอืหากมกีารเลือ่นระยะเวลาการ
ประมูล	หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	จะส่งผลกระทบท�าให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ	
ลดลง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็นเอกชนมากขึ้น	โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้
กลุ่มลูกค้าเอกชนมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	40	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	49	ของยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าในปี	2557	นอกจาก
นี้	บริษัทฯ	ยังได้พิจารณาเพิ่มความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม	โดย
ปัจจุบัน	บริษัทฯ	สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)	ได้ถึง	30	MVA	ระบบไฟสูงสุด	72	KV	และได้
พัฒนาและสามารถผลิตหม้อแปลง	Amorphous	ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่มีค่าความสูญเสียไฟฟ้า(No	Load	Loss)ต�่า	ได้อีกด้วย	

2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
		 	 วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหลก็ซลิกิอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	และ	Copper	Foil	โดยราคาของวตัถดุบิ	
ดังกล่าวจะผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก	ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก	โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาของเหล็ก
ซิลิกอนและทองแดงมีความผันผวนอย่างมาก	ดังนั้น	หากต้นทุนราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	อาจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทนุขายและอตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้าได้ในอตัราทีเ่ท่ากนัหรอืมากกว่า
อตัราการเพิม่ขึน้ของต้นทนุราคาวตัถดุบิดงักล่าว	และจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในทีส่ดุ	อย่างไรกต็าม	จาก
การทีบ่รษิทัฯ	มนีโยบายในการก�าหนดราคาสนิค้าจากต้นทนุบวกก�าไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม	โดยในการก�าหนดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า	
บริษัทฯ	จะมีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบที่มีความผันผวนของราคาสูง	เพื่อให้สามารถ
ประมาณการต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	และสามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม	อย่างไรกต็ามทางบรษิทัได้มกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของวตัถดุบิในตลาดโลกตลอดเวลาเพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว

3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 	 บรษิทัฯ	มทีัง้การน�าเข้าวตัถดุบิและการส่งออกผลติภณัฑ์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2557	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขาย	
เป็นเงนิตราต่างประเทศจ�านวน	187.99	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	25.27	ของรายได้จากการขายรวม	ในขณะทีม่กีารสัง่ซือ้วตัถดุบิ
จากต่างประเทศจ�านวน	147.62	ล้านบาท	ซึง่จะต้องช�าระเป็นเงนิสกลุต่างประเทศ	จงึสามารถลดความเสีย่งจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นในลกัษณะ	Natural	Hedge	ได้ในส่วนหนึง่	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการป้องกนัความเสีย่ง
ดังกล่าว	โดยฝ่ายการเงินของบริษัทฯ	จะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	และจะพิจารณา
ป้องกนัความเสีย่งด้วยการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น	นอกเหนอื
จากนีแ้ล้ว	ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าต่างประเทศนัน้	ฝ่ายขายจะค�านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศที่ได้บวกเพิ่ม	(Mark	up)	เพื่อให้ครอบคลุมค่าความเสี่ยงและความผันผวนต่างๆ	ไว้แล้ว	ซึ่งการด�าเนินการ	
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง
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4   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ
		 จากการทีผู่บ้รหิารหลกัทัง้ด้านการผลติและการขายของบรษิทัฯ	ล้วนเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามา
นานกว่า	40	ปี	และมโีอกาสได้ร่วมงานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงชัน้น�าในประเทศและผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัหม้อแปลงไฟฟ้า
ชั้นน�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	จนท�าให้มีความรู้และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง	ตลอดจนมี
ความสมัพนัธ์ทีด่ทีัง้กบัลกูค้าและ	Supplier	ทัง้ในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน	จากประสบการณ์ดงักล่าวจงึท�าให้หม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว	ดังนั้น	บริษัทฯ	อาจมีความเสี่ยง
จากการทีต้่องพึง่พงิผูบ้รหิารหลกัในการบรหิารงาน	ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหลกัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิาร
งานของบรษิทัฯ	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	มเีป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่จงูใจให้ผูบ้รหิารและพนกังานท�างานกบับรษิทัฯ	อย่างต่อเนือ่งใน
ระยะยาว	โดยผู้บริหารหลักและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างก็ร่วมงานกับบริษัทฯ	มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	ประกอบกับบริษัทฯ	มีนโยบายใน
การฝึกอบรมพนกังานทกุระดบั	รวมทัง้จดัให้มกีารถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรูเ้พิม่เตมิแก่พนกังานโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้พนกังานของบรษิทัฯ	มทีกัษะ	ความรูค้วาม	สามารถ	และมคีวามเข้าใจในงานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที่	ยิง่ไปกว่านัน้	บรษิทัฯ	มนี
โยบายในการส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	และในปี	2557	
บริษัทได้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง(Succession	Plan)	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับต�าแหน่งส�าคัญของบริษัท
ในอนาคตบรษิทัฯ	จงึมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวข้างต้นจะสามารถรกัษาบคุลากรของบรษิทัฯ	ไว้ได้ในระยะยาว	และท�าให้การด�าเนนิ
งานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5  ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันจ�านวน	124,014,600	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	
62.01	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทฯ	และ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ	ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบเข้ามาเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต	และเพื่อให้เกดิความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ	ยิง่ไปกว่านัน้	โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ	
ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	2	ท่าน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	5	ท่าน	ซึ่งรวมประธานกรรมการ	
บรษิทัฯ	และกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงเพือ่พจิารณา
ในเรื่องต่างๆ	และช่วยให้การก�ากับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัทฯ	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2557	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น	(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%)

1 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 	 	

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

	 1.2		นายพัชรพงศ์		ตันธนสิน 41,720,000 20.86

	 1.3	นางอลิศรา			เจริญวานิช 36,696,000 18.35

	 1.4		นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 598,600 0.30

	 รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 124,014,600 62.01

2 บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 8,761,000 4.38

3 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 3,203,900 1.60

4 นายวรพจน์		หิรัณย์ภิวงศ์ 3,000,000 1.50

5 นายอินทรัตน์		วงค์ศรี 2,100,000 1.05

6 นายประเสริฐ		โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 1,539,200 0.77

7 นายศุภกร				เอมาสุดา 1,500,000 0.75

8 นางเกษศิรินทร์		บุญตา 1,188,800 0.59

9 นายพนม		ควรสถาพร 1,140,000 0.57

10 นายสุธี		อริยชาติผดุงกิจ 1,103,000 0.55

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 52,449,500 26.22	

	 รวม 200,000,000 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และการจัดสรร
ทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปี	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนดไว้ได้	โดยจะขึ้น
อยู่กับผลประกอบการ	สภาพคล่องทางการเงิน	ภาวะเศรษฐกิจ	และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ				
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างองค์กร
	 โครงสร้างองค์กรวันที่	30	ธันวาคม	2557	บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายดูแล
และบริการ

ลูกค้า

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ

ฝ่าย Supply 
Chain และ
Logistic

ฝ่ายขาย
ในประเทศ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายผลิต 
2

ฝ่ายผลิต 
1

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่ายวิจัย
และ

พัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

แผนก MIS
ส่วนจัดซื้อ

จัดหา
แผนก 
CSR

ส่วนจัดซื้อ
จัดหา

ส่วนตัวถัง
ส่วน

เหล็กแกน
ส่วน

ออกแบบ
ส่วนงาน
บริการ

ส่วนขาย
ต่างประเทศ

ส่วนขาย
โครงการ

ส่วนวิจัย
และพัฒนา

ส่วนขนส่ง ส่วนธุรการ
โรงงาน

ส่วนขนส่ง ส่วนติดตั้ง
อุปกรณ์

ส่วน
พันคอยล์

ส่วน
เขียนแบบ

ส่วนขาย
ราชการ

ส่วนพัฒนา
กระบวนการ

ผลิต

ส่วน
สารสนเทศ
ระบบ ERP

ส่วนคลัง
สินค้า

ส่วนธุรการ
ส�านักงาน

ส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร

ส่วนคลัง
สินค้า

ส่วน
ประกอบ

ส่วนทดสอบ
Routine

Test

ส่วนซ่อม
บ�ารุงรักษา

ส่วนประกัน
คุณภาพ

ส่วน
สนับสนุน

ส่วนความ
ปลอดภัย

ส่วน
สารสนเทศ
งานระบบ

ส่วน
วางแผน

แผนก
ทรัพยากร

บุคคล

ส่วน
วางแผน

ส่วนอบและ
เติมน�้ามัน

ส่วนทดสอบ
Special

Test

ส่วนซ่อม
หม้อแปลง

ส่วน
สนับสนุน

แผนก
การตลาด

ส่วนกลยุทธ์
การตลาด
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	 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน	5	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัทฯ	,คณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการตรวจสอบ,	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมี	
รายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

3.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ

4.	 นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการและกรรมการอิสระ

5.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

		 โดยมี	นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานุการบริษัทฯ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	
24	กุมภาพันธ์	2554

	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

		 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริพงศ์	บุญตาม	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.		คณะกรรมการมอี�านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัด	ระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ

2.		จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

3.		ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

4.		จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.		จดัให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทัฯ	ณ	วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ	ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว	
และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6.		ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ควบคุมก�ากับดูแล	(Monitoring	
and	Supervision)	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.		นอกจากนี	้คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	อาทเิช่น	การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.		พจิารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุตัแิผนการขยายธรุกจิ	โครงการลงทนุขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผูป้ระกอบ
การรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

9.		ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

10.	พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน	มอี�านาจในการแต่งตัง้	คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะอนกุรรมการ
อืน่ตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถงึ	
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง
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	 	 ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้	คณะกรรมการบรหิาร	
กรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

11.	คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ
ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะ	กรรมการเห็น
สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการ
มอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
ตนหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กบับรษิทั	
หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	หรอืเป็นตามนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว	โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกีย่วกบั
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศ	คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	5	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการบริหาร

3.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร กรรมการบริหาร

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการบริหาร

	 ทั้งนี้	ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท	ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ	1	

		 โดยมนีางสาวบญุพา	รดุดษิฐ์	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที	่1/2554	
เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	

	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.	 น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ	ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	

พิจารณาอนุมัติ
2.	 ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ
3.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตามงบ

ลงทนุหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	การซือ้วตัถดุบิเข้าคลงัสนิค้า	การขายสนิค้า	เป็นต้น	โดยวงเงนิ
ส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

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

5.	 มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.		พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ	การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผลประจ�าปีเพือ่เสนอคณะกรรรมการ	

บริษัทฯ	อนุมัติ
7.	 ให้มอี�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด	โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของ

คณะกรรมการบรหิาร	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว	มอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็	สมควร	และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร
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8.	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	มอบหมายเป็นคราวๆ	ไป	ทัง้นี	้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	
ของคณะกรรมการบรหิารนัน้	จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/	
หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการบรหิารไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติ
ต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ

		 	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ทั้งคณะประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และ
คุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	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

หมายเหต	ุ:	*เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงนิ	เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

		 	 โดยมีนางสาวภาวิณี	หวังเอกกวิน	เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมาะสมและ

มีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	
โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	

3.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

5.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค)		 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอื	
	 กฎหมายทเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)
(ซ)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย		
	 จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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1.4  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล

2.	 นายนคร	พระประเสริฐ	 กรรมการ

3.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

ทั้งนี้มี	นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

		 	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั	,	กรรมการชดุย่อย	และผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยพจิารณาความ
เหมาะสมของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท	และ/หรือเสนอขอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ด้านสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
1.		ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท	,	กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง	โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท	

2.		พิจารณาสรรหา	คัดเลือก	และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัท	ที่ครบวาระ	และ/หรือ	มีต�าแหน่งว่าง
ลง	และ/หรือ	แต่งตั้งเพิ่ม

3.		พิจารณา	กลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มี	ต�าแหน่งว่าง	รวมทั้งก�าหนดแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

4.		ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.		ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	(CEO)	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบเพือ่พจิารณา

อนุมัติ

	 ด้านค่าตอบแทน
1.		ก�าหนดนโยบาย	และหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน	ให้แก่คณะกรรมการบรษิทั	,	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

บริหาร		และผู้บริหารระดับสูง		โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
2.		ก�าหนดจ�านวนค่าตอบแทน	ประจ�าปี		ที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท	คณะ

กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหาร	ในแต่ละปี		โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	
ความรับผิดชอบ	ผลงาน	และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน	และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรรมการ	เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี		เพื่อขออนุมัติ

3.		พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ		รวมทัง้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและสภาวะตลาดโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ทีจ่ะสร้างให้กบับรษิทั
เป็นส�าคัญ

4.		รายงานนโยบาย	หลักการ/เหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปีของบริษัท(56-2)

5.	ก�าหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
6.	พิจารณากลั่นกรอง	โครงสร้างเงินเดือน	และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ	ของบริษัทฯ
7.		ปฏบิตักิารอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	โดยฝ่ายบรหิาร	และหน่วยงานต่างๆ	จะต้องรายงานหรอืน�า

เสนอข้อมลูและเอกสารทีเ่กีย่วข้องต่อ	คณะกรรมการสรรหา		ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัิ
งานของ	คณะกรรมการสรรหา		ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

	 ด้านบรรษัทภิบาล
1.		พิจารณา	ทบทวน	น�าเสนอ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม		นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท	นโยบายและแนวปฎิบัติอื่นใด
ที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน	
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2.		ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดน�านโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ	ในข้อ	1	ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง	โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดัง
กล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทั		ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเทยีบเคยีงได้ตามมาตราฐาน	
สากล	

3.		ตดิตามและทบทวนระบบงานต่างๆ	ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏบิตัทิีด่ตีามนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ที่วางไว้

4.		ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแลตามกฎหมาย	เช่น	
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น

5.		รายงานผลการปฎิบัติงานขององค์กร	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และนโยบายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรายงานแก่
คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ

3.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร กรรมการ

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการ

5.	 นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ กรรมการ

6.	 นายอธิภัทร		ชูใจธนสิน กรรมการ

7.	 นายชาญวุฒิ	มีพลอย กรรมการ

8.	 นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 กรรมการ

9.	 นายนิพัฒน์		จริงจามิกร กรรมการ

10.	นาวสาวศศิกาญจน์		ตันธนสิน กรรมการ

11.	นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.		ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมขององค์กร	ซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ	ทีส่�าคญั	เช่น	

ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน	ความเสี่ยงด้านตลาด	และความเสี่ยงอื่นๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานและชื่อเสียงขององค์กร	เป็นต้น	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.		ประเมิน	และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร	รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความ
เสี่ยงที่องค์กร	จะยอมรับได้

3.		ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง	ประเมิน	ควบคุม	ติดตาม	และพัฒนากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	และ
เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	

4.		รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	เกี่ยวกับการบริหาร	การด�าเนินงานและสถานะความเสี่ยงขององค์กรและ
การเปลีย่นแปลงต่างๆ	รวมถงึสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ	เพือ่สอบทานความ
เพียงพอและเหมาะสม

5.		บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	ให้เป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
6.		ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ก�าหนด
7.		จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น
8.		ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย	3	เดือนครั้ง	และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะ

กรรมการบริษัททราบ	ทุกไตรมาส

		 	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรทีด่	ีเพือ่ขบัเคลือ่นองค์กร
ให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ	มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่
เหมาะสม	ดังนั้น	บริษัทจึงเห็นควรให้มีการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการด�าเนินงานและขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	
(COSO)	ซึ่งเป็นมาตฐานสากล	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จึงก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ดังนี้
1.		ก�าหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิของพนกังานในทกุระดบัชัน้ทีต้่องตระหนกัถงึความเสีย่งทีม่ใีนการปฏบิตังิาน

ในหน่วยงานของตนและองค์กร		และต้องให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง	ด้านต่างๆ	ให้อยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
2.		ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ	ประเมินความเสี่ยง	ก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและบรรเทา

ความเสี่ยง	หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น	รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ		พร้อมทั้ง
จัดท�ารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการด�าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

3.	 ก�าหนดให้กระบวนการบรหิารความเสีย่ง	เป็นส่วนหนึง่ในการตดัสนิใจ	การวางแผนกลยทุธ์	แผนงาน	และการด�าเนนิงานของ
บริษัท		

4.	 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท	จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับ
ทราบทันที		เพื่อด�าเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป

5.		มุง่ส่งเสรมิสนบัสนนุและให้ความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบรหิารความเสีย่งแก่ผูบ้รหิารและพนกังานอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	(Value	Creation)	

1.6  คณะผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น	11	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม รองกรรมการผู้จัดการ	

3.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร รองกรรมการผู้จัดการ

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.	 นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

7.	 นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

8.	นายอธิภัทร	ชูใจธนสิน ผู้จัดการฝ่าย	Supply	Chain	and	Logistics

9.	นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

10.	นายนิพัฒน์	จริงจามิกร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า

11.	นางสาวศศิกาญจน์	ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
2.	 ด�าเนนิการหรอืบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	และ/หรอื

คณะกรรมการบริหาร
3.	 จดัท�านโยบาย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร	

และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	
4.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตามงบ

ลงทนุหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	การซือ้วตัถดุบิเข้าคลงัสนิค้า	การขายสนิค้า	เป็นต้น	โดยวงเงนิ
ส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

5.	 มีอ�านาจในการอนุมัติอัตราก�าลังคน	การจ้างงานและบรรจุพนักงาน	และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต�า่กว่าผู้จัดการ
ฝ่ายตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	รวมถงึพจิารณาก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและ
ต�าแหน่ง	

6.	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน	การบริหารจัดการ	
รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

7.	 พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่
ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	
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8.	 ออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9.	 มอี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท�างานชดุต่างๆ	เพือ่ประโยชน์	และประสทิธภิาพการจดัการทีด่แีละโปร่งใส	และมอี�านาจ
ในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการ	
ผู้จัดการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร	ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจ
ยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข	บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ	หรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

10.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

		 ทัง้นี	้ในการด�าเนนิการเรือ่งใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด)	มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	และ/หรอืบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	กรรมการ
ผู้จัดการไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก�าหนด

ประธานกรรมการบริษัท	มีหน้าที่
1.		เป็นประธานฯ	ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2.		เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.		การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง	2	ข้างเท่ากัน
4.		เป็นประธานฯ	ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้จัดการฝ่าย รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

(1)		การลงทุนจากงบลงทุน	(ต่อโครงการ) - ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท
(2)	 การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - - ไม่เกิน	5	ล้านบาท
(3)	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
	 -		ซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน
	 -		ซื้อทรัพย์สินอื่น

-
-

ไม่เกิน	2	ล้านบาท
ไม่เกิน	2	ล้านบาท

ไม่เกิน	3	ล้านบาท
ไม่เกิน	3	ล้านบาท

ไม่เกิน	24	ล้านบาท
ไม่เกิน	24	ล้านบาท

(4)	 การขายสนิค้าโดยก�าหนดราคาตามนโยบาย	
	 ราคา	(Price	List)

ไม่เกิน	5	ล้านบาท - ไม่เกิน	10	ล้านบาท ไม่เกิน	50	ล้านบาท

(5)	 การขายสินค้าโดยก�าหนดราคาต�่ากว่า	
	 นโยบายราคา	(Price	List)1

ไม่เกิน	10% - ไม่เกิน	15% >	15%

(6)	 การขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลัง2 ไม่เกิน	1	ล้านบาท ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	10	ล้านบาท >	10	ล้านบาท
(7)	 การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/อาคาร	
	 สถานที3่

ไม่เกิน	200,000	บาท ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท >	3	ล้านบาท

หมายเหตุ	:	
1.	 ในการพิจารณาอนุมัติขายสินค้าโดยก�าหนดราคาต�่ากว่านโยบายราคา	(Price	List)	นอกเหนือจากการด�าเนินการตามอ�านาจที่ก�าหนด

ไว้ในข้อ	(5)	แล้ว	ยังต้องพิจารณามูลค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องด�าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามมูลค่าการขายตามที่ระบุ
ในข้อ	(4)	อีกด้วย

2.	 บริษัทฯ	พิจารณาก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จ�ากัดวงเงิน	เนื่องจากวัตถุดิบ
หลักที่ต้องสั่งซื้อ	เช่น	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดโลก	ซึ่งมีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ดงันัน้ในการพจิารณาสัง่ซือ้แต่ละครัง้จะต้องพจิารณาจากความต้องการใช้	รวมทัง้แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
ราคาวตัถดุบิเป็นหลกัจงึจ�าเป็นต้องอาศยัความคล่องตวัและความรวดเรว็ในการด�าเนนิการ	อย่างไรกต็าม	ในทางปฏบิตันิัน้	บรษิทัฯ	ได้
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

3.	 การลงทุนซื้อเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยในขั้นตอนของการด�าเนิน
การนัน้	ฝ่ายทีจ่ะท�าการซือ้ทรพัย์สนิจะต้องขออนมุตัซิือ้ทรพัย์สนิตามอ�านาจทีร่ะบใุนข้อ	(3)	ส่วนอ�านาจในข้อ	(7)	นัน้เป็นอ�านาจในการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน	(Purchase	Request)	
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2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	รายบคุคลและทัง้คณะ	เป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา	และเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมี
ประสทิธผิลมากขึน้	เพราะทราบถงึความรบัผดิชอบของตนเองได้ชดัเจน	และเพือ่ช่วยปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ	รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ	
ปรบัปรงุจากตวัอย่างแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยเกณฑ์การประเมนิผลมรีายละเอยีด	ดงันี	้ผลการด�าเนนิงาน,	นโยบาย,	แนวทาง
แก้ไขการด�าเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด	,	การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม,	การปฏิบัติเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของ
บรษิทั,	การท�าหน้าทีข่องประธานกรรมการ	และการตดิตามการบรหิารความเสีย่ง	เป็นต้น	น�าผลคะแนนทีค่ณะกรรมการประเมนิตน	
มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ	และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการษัทฯ	ทราบ	เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

		 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี	โดยใช้แบบฟอร์ม
ทีบ่รษิทัฯ	ปรบัปรงุจากตวัอย่าง	แบบประเมนิตนเองของกรรมการผูจ้ดัการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตามความเหมาะ
สมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้	1.	ความเป็นผู้น�า	2.	การ
ก�าหนดกลยุทธ์	3.	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	4.	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	5.	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	6.	ความ
สัมพันธ์ภายนอก	7.	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	8.	การสืบทอดต�าแหน่ง	9.	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	
10	คณุลกัษณะส่วนตวั	น�าผลคะแนนทีค่ณะกรรมการประเมนิตน	มาวเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถติ	ิเพือ่การปรบัปรงุและพฒันาจดุดด้วย
ต่าง	และเพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

3.  โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์กรประกอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ	โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	
ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	2	ท่าน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน	โดยทั้ง	5	ท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	
กรรมการอิสระ	มีจ�านวนร้อยละ	71	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย

1.	 รศ.ดร.	สมชอบ		 ไชยเวช
2.	 นายเผด็จภัย		 มีคุณเอี่ยม
3.	 นายพลรชฎ	 	 เปียถนอม
4.	 นายณัฐพล	 	 ลีลาวัฒนานันท์
5.	 นายนคร	 	 พระประเสริฐ

	 ค�านิยาม	“กรรมการอิสระ”

		 บริษัท	ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	คือ	กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร	(Non-Executive	Director)	และ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�าและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อก�าหนด
ขัน้ต�า่ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	โดยผูท้ีไ่ด้รบัเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั	มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตาม
นิยามที่ก�าหนด	ดังนี้

(1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล
ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

(3)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่
น้อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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(4)	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต
ต่อ	ก.ล.ต.

(5)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ	บรษิัทใหญ่	บรษิัทย่อย	บรษิัทร่วม	หรอืนติิบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และไม่เป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง	
บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ	
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(6)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	ซึง่ได้รบั	
ค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(7)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

(8)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	

(9)	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 บรษิทัฯ	มแีผนการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	และโปร่งใส	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	บรษิทัได้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ	และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือรายอื่นใด	โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก	โดยผ่าน
หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาคดัเลอืกทีก่�าหนด	ซึง่หลกัเกณฑ์และวธิสีรรหาคดัเลอืกขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของ
บริษัทในช่วงเวลานั้น

5  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.1	คณะกรรมการบรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่ว	ข้องในระบบการ

ก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ซึง่รวมถงึ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผูบ้รหิาร	และเลขานกุารบรษิทัฯ	เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุ
การปฏบิตังิานงานอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	หลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	
Association	:	IOD)	

5.2	บริษัทฯ	จัดท�าเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	และมี	คู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

5.3	บริษัทฯมีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	
และโปร่งใส	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัได้ผูบ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชแีละบรหิารได้โดยเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืรายอืน่
ใด	โดยมคีณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาและมกีารทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี	ทัง้นี	้ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการก�าหนด
ให้เป็นบคุคลทีจ่ะสบืทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รบัการพฒันาตามแผนการพฒันารายบคุคล	(Individual	Development	Plan)	เพือ่
เตรียมความพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต	
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6.  การประชุมคณะกรรมการ
		 เพื่อเป็นการส่งเสริม	สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง	บริษัทฯ	มีการก�าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบ	ในการประชุมแต่ละครั้งมีการก�าหนดวาระการประชุมที่
ชดัเจน	ทัง้วาระเพือ่ทราบและวาระเพือ่พจิารณา	มเีอกสารประกอบการประชมุทีค่รบถ้วน	เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ	และจดัส่งให้กบั
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย	
ประธานกรรมการเป็นประมวลความเหน็และข้อสรปุทีไ่ด้จากทีป่ระชมุ	รายงานการประชมุถกูจดัท�าโดยเลขานกุารบรษิทั	และหลงั
จากทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชมุจะถกูจดัเกบ็ไว้ทีตู่เ้อกสาร	ชัน้	2	อาคารส�านกังานใหญ่ทีก่รงุเทพ	กรรมการและผูท้ีเ่กีย่วข้องสา
มารถตรวสอบได้	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมคณะกรรมการ	ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงเป็นองค์ประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจ�าปี	2557	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจ
สอบ

กรรมการสรร
หาฯ

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช ประธานคณะกรรมการ 5/5 - -

2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการ

5/5 5/5 -

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์* กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/5

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

5/5 5/5 2/2

5.	นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 5/5 - 2/2

6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 5/5 2/2

7.	นายศิริพงษ์	บุญตาม กรรมการ 5/5

	 หมายเหตุ			*	ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก	ติดภาระกิจต่างประเทศ

7.  วาระการด�ารงต�าแหน่ง
		 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการ	ณ	ปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็น
กรรมการอิสระ	5	ท่าน	ซึ่งมีจ�านวนเกินร้อยละ	70	ของกรรมการทั้งคณะ	โดยมีรายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ปีที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

ปีที่เลือก
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ
การสรรหา/
การแต่งตั้ง

เป็นกรรมการใน
ปี	2557

การแต่งตั้ง
ครั้งถัดไป

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช 2554 2555 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม 2554 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ 2554 2555 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม 2554 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

5.	นายนคร	พระประเสริฐ 2554 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559

6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 2554 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2560

7.	นายศิริพงษ์	บุญตาม 2554 2555 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2561

	 หมายเหตุ	:	กรรมการอิสระทั้ง	5	ท่าน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	นับจากปีที่แต่งตั้ง	รวม	4	ปี	
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8.  เลขานุการบริษัทฯ
		 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในงานเลขานุการบริษัท	และสามารถปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
บรษิทัก�าหนดให้เลขานกุารบรษิทัต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรต่างๆ	เช่น	หลกัสตูรพืน้ฐานกฏหมายและกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบับรษิทั
จดทะเบียน	หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	รวมทั้งเข้าร่วมสัมนาต่างๆ	ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

		 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่1/2554	เมือ่วนัที	่24	กมุภาพนัธ์	2554	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มมีตแิต่งตัง้นางสาว
บุญพา	รุดดิษฐ์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ทั้งนี้	หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารที่ส�าคัญต่างๆ
2.	 จัดท�าทะเบียนกรรมการและรายงานผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3.	 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	และจัดประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
4.	 แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องและตดิตามมตแิละนโยบายดงักล่าวผ่านกรรมการ

ผู้จัดการ
5.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วย	งานก�ากับ	ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย		

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป	ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัท	
7.	 ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการ	
8.	 จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9.	 เรื่องอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	

การศึกษา:		 	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตร	:		 Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	29/2009	

	 	 Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่นที่	13/2009

	 	 Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่นที่	2/2010

	 	 Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่น	1/2011

คุณสมบัติ	:		 มีความสามารถในการประสานงาน	การสรุปประเด็น	การจัดท�ารายงานการประชุม

	 	 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มนุษยสัมพันธ์ดี	มีภาวะผู้น�า

	 	 เทคนิคการสื่อสาร	และวางแผนเชิงกลยุทธ์

9.  ค่าตอบแทนกรรมการ
	9.1		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

		 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

		 	 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2557	ซึง่ประชมุเมือ่วนัที	่22	เมษายน	2557	ได้มมีตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�า
ปี	2557	ในรปูของค่าเบีย้ประชมุ	และค่าตอบแทนประจ�าปี	รวมทัง้สิน้เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ	4,200,000.-บาท	(สีล้่านสองแสนบาท
ถ้วน)	บริษัทฯ	ได้จ่ายจริงไปดังนี้
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(หน่วย	:	บาท)

รายชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่า
ตอบแทน
ประจ�าปี

รวมกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1.	รศ.ดร	สมชอบ				ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบริษัท 75,000 - - 480,000 555,000

2.	นายเผด็จภัย							มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการ

50,000 75,000 - 250,000 375,000

3.	นายณฐัพล							ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 50,000 40,000 - 250,000 340,000

4.	นายพลรชฎ							เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

50,000 50,000 30,000 250,000 380,000

5.	นายนคร												พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000

6.	นายพูลพิพัฒน์				ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000

7.	นายศิริพงษ์								บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 250,000 300,000

รวม 375,000 165,000 70,000 1,980,000 2,590,000

	ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	

		 -ไม่มี-

	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

		 ในปี	2556	และปี	2557	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน	18.82	ล้านบาท	และจ�านวน	16.67	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

		 ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	มีรถประจ�าต�าแหน่งเท่านั้น

10.  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 ณ	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	จึงยังไม่มีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	แต่
อย่างไรก็ตาม	หากอนาคต	บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการวางนโยบายการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อไป

11.  นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท
1.		บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติ	ิภาวะของ

บุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่	สาธารณชนทราบ

2.		ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว	
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ซึ่งยังมิได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน	เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ขอ
งบริษัทฯ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�า
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทนผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตาม
มาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3.		ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	น�าความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่า		โดยทางตรงหรอืทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4.		ต้องรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์และความลบัของบรษิทัฯ	หรอืของลกูค้า	ห้ามน�าความลบัของบรษิทัฯ	ไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่งขัน	แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	ไปแล้ว
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		 ทั้งนี้	นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัทบันทึกอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ	ซึ่งบริษัท
ได้จัดท�าเป็นหนังสือแจกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุก
ประการ	พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่ก�าหนดไว้อย่างจิงจังสามารถอ่าน
ฉบับเต็มได้ที่	www.	qtc-energy.com

12.  บุคลากร
1	 จ�านวนบุคลากร

		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน	205	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน	11	คน)เป็นพนักงาน
ประจ�าจ�านวน	205	คน	ไม่มีพนักงานรายวัน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า 14 - 14
ฝ่ายSupplyChain	และ	Logistic 24 - 24
ฝ่ายขายในประเทศ 11 - 11
ฝ่ายขายต่างประเทศ 2 - 2
ฝ่ายบริหาร 11 - 11
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - - -
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10 - 10
ฝ่ายผลิต	1 66 - 66
ฝ่ายผลิตื	2 33 - 33
ฝ่ายวิศวกรรม 25 - 25
ส่วนความปลอดภัย 3 - 3
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 - 1
แผนก	MIS 3 - 3
แผนกการตลาด	 2 - 2
รวม 205 0 205

หมายเหตุ		:	ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ	ฝ่ายศนูย์ดแูลและบรกิารลกูค้า,	ฝ่ายขายต่างประเทศ,	ฝ่ายขายในประเทศ,	แผนก
การตลาด	ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ	(ส�านักงาน)	ฝ่าย	Supply	Chain	และ	Logistic,	ฝ่ายบริหาร,	ฝ่ายบัญชีและการเงิน,	
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,	แผนก	MIS	ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายผลิต	1,	ฝ่ายผลิต	2,	ฝ่ายวิศวกรรม,	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	ส่วน
ความปลอดภัย	ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	

	2	 	ข้อพิพาทด้านแรงงาน

		 	-ไม่มี-

	 3		 ค่าตอบแทนพนักงาน

	 	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน	ดังนี้

		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2557	บรษิทัฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	จ�านวน	62.66	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทนใน
รปูของเงนิเดอืน	โบนสั	สวสัดกิาร	ค่าล่วงเวลา	เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	โดยบรษิทัได้ท�าการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้ง
ชีพเมื่อวันที่	30	กรกฏาคม		2551	

		 ค่าตอบแทนอื่น	

		 	 	-	ไม่มี	–	
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		 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าหนังสือ	คู่มือพนักงาน	แจกให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร	เพื่อรับทราบกฎ	ระเบียบ	และสวัสดิการที่
จะได้รับ

		 	4		นโยบายการพัฒนาบุคลากร

		 ด้วยวสิยัทศัน์ขององค์กรทีต้่องการจะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพระดบัสากล	(World	Class)	และมพีนัธกจิทีจ่ะมุง่
มั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพระดับสากล	น�ามาซึ่งการก�าหนด
นโยบายการพฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มขีดีความสามารถทีจ่ะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กร
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�าคัญ	คือ
1.		Constructive	Engagement	:	การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการท�างานในหลายๆ	ระดับที่แตก

ต่างกัน	แต่ให้มีส่วนร่วมมากน้อยต่างกันออกไปโดยเน้นทิศทางการมีส่วนร่วมที่เป็นการพัฒนา	มุ่งเน้นการหาทางออกหรือ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา	ไม่เน้นการหาคนผิด	เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

2.		Sharing	Success	:	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส�าเร็จขององค์กร	ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูป
ของการให้ผลตอบแทนทีเ่น้นผลส�าเรจ็ขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นทีต่วับคุคล	รวมทัง้การส่งเสรมิให้พนกังานสร้างความรู้
จากการปฏิบัติ	ใช้ความรู้จากการปฏิบัติครั้งก่อนเพื่อการปฏิบัติซ�้า	ปรับปรุง	และพัฒนาความรู้	เพื่อการปฏิบัติครั้งต่อไป	โดย
สนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในองค์กร	อกีทัง้ตืน่ตวัต่อสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง	และการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงนัน้	ซึง่เมือ่ทกุคนจะต้องมคีวามส�าเรจ็ร่วมกนั	จงึต้องให้ความส�าคญัตัง้แต่ผลส�าเรจ็ของพนกังานแต่ละคน	
ผลส�าเร็จของหน่วยงาน	ผลส�าเร็จของหน่วยธุรกิจ	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของทั้งองค์กร

3.		Better	Attitude	:	การมีทัศนคติที่ต้อง	“ดีขึ้นกว่าเดิม”	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของทั้งลูกค้า	
สังคม	องค์กร	และผู้ถือหุ้น

13.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2557	จ�านวน	860,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	110,000	บาท	บริษัทไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่	ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละ
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

		 ทั้งนี้	บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี	

14.  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้นสามัญ

ณ	วันที่	27	ธ.ค.	2556
จ�านวนหุ้นสามัญ

ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2557
รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท - -
นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม กรรมการ - -
นายพลรชฎ	เปียถนอม กรรมการ 172,000 172,000
นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ - -
นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการ - -
นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/	กรรมการผูจ้ดัการ 598,000 598,000
นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ/รองกรรมการ

ผู้จัดการ
299,700 522,000

นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร รองกรรมการผู้จัดการ - -

	การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-สกุล
หุ้นสามัญ	(หุ้น)

วันที่	27/5/57 วันที่	9/6/57 วันที่………… วันที่………… วันที่	27/12/57
นายศิริพงศ์	บุญตาม 322,000 522,000 522,000
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การก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบบริหาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึง่จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า	สร้างความสามารถในการแข่งขัน	รวมทั้งส่ง
เสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ	ในระยะยาว	คณะกรรมการบรษิทัจงึมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และ
บรรษัทภิบาล	ด�าเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย	พัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม

	 การติดตามการปฏิบัติตามนโนบายการก�ากับดูแลกิจการ	ส�าหรับปี	2557	บริษัท	จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรรบัผ่าน	โดยแจกเป็นหนงัสอื	การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและจรรยาบรรณธรุกจิ	โดย
คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรธรุกิจ	พร้อมทัง้ตดิตามการ
ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2557	ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น	

	 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว	ส่งผลให้ในปี	2557	บริษัทได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2557	ด้วยคะแนน	
97.25	คะแนน	หรือระดับดี	จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	(โครงการ	AGM)	จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย	(TIA)	ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	ผลการส�ารวจข้อมูลด้านการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2557	บริษัทฯ	มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม	79%	ซึ่งอยู่ในระดับ	ดี	(Good	CG	Scoring)	โดยคะแนนสูงกว่า	
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	
ให้ดียิ่งขึ้น	

	 บรษิทัฯ	ได้ทบทวนนโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีกุปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยได้ทบทวน
นโยบายดังกล่าวซึ่งครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2557	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2557	โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน	ได้แก่	สิทธิการซื้อขาย
หรือโอนหุ้น	สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	
เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

•	 จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย	21วนั	โดยส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	ให้แก่ผูถ้อืหุน้วนัที่	
28	มนีาคม	2557	โดยจะระบวุนั	เวลา	สถานที	่และวาระการประชมุ	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการประชมุ	ขัน้ตอนการออกเสยีง
ลงมติ	ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้
ใน	Website	ของบริษัททั้งภาษาไทย	และภาษาอังฤษ	อย่างน้อย	1	เดือน	โดยลง	Website	วันที่	20	มีนาคม	2557	เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

•	 	บรษิทั	ฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏบิตัสิ�าหรบัระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูล
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
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วาระที่	6	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่	7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี
วาระที่	8	เรื่องอื่นๆ	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�าคัญต่างๆ	

•	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ	เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก	แบบ	ข	หรือแบบ	ค	แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ	
ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

•	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้	ถงึคณะกรรมการบรษิทัฯ	ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
ผู้ถือหุ้น	เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	20	วัน	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือทาง	อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์	โดยแจ้ง
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2557

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่และอิสระ	ซึ่งรายละเอียดได้มี
การบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

•	 บรษิทัฯ	อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเตม็ที่	โดย	บรษิทัจะจดัประชมุ
ในวันท�าการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของ
ผู้ถือหุ้น	โดยที่ผ่านมาจัดประชุมที่โรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

•	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ทุกคน	เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง	และร่วมตอบข้อซักถาม
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 เมือ่การประชมุแล้วเสรจ็	บรษิทัฯ	เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญัในวนัเดยีวกนัหลงัประชมุเสรจ็	
คือวันที่	22	เมษายน	2557	บน	website	ของบรษิัท	และจัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ภายใน	14	วนั	นบัจากวนัประชมุ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้	โดยปี	2557	ลงเวบ็ไซด์	
เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2557

•	 บริษัทฯ	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	การนับคะแนนและแสดงผล	เพื่อให้การ
ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผู้
ถอืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาติ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย	ผูถ้อืหุน้สถาบนั	โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ	ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

•	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ	และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท	ฯ	ที่	http://
www.qtc-energy.com	โดยให้เสนอมายงับรษิทัฯ	ล่วงหน้า	3	เดอืนก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้	ระหว่างวนัที	่19	พฤศจกิายน	
2556	ถึงวันที่	31	มกราคม	2557	

•	 ปี	2557	บริษัทฯ	ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระที่มี
ความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

•	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน	และสนบัสนนุให้มกีารใช้บตัรลงคะแนน
เสียง	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
ซึง่รวมถงึ	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้าง	รวมตลอดถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ	ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
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•	 การให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เกีย่วกบัภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ	
ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

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

•	 พนักงาน	:	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ	
สามารถพัฒนาการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ	และ
ทกัษะของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึพจิารณาให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละ
คน	ตลอดจนการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านงึถงึคณุภาพชวีติและความปลอดภยัในการท�างาน	ทัง้นี้	
บริษัทฯ	ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	

•	 คู่ค้าและเจ้าหนี้	:	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น	Supplier	และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอา
รดัเอาเปรยีบ	โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้า	และ/หรอืข้อตกลงตามสญัญาทีท่�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั	เพือ่พฒันาความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

•	 ลกูค้า	:	บรษิทัฯ	เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้าโดยเน้นการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ได้มาตรฐาน	และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	การรักษาความลับของลูกค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญต่อการ
ก�าหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

•	 คูแ่ข่ง	:	บรษิทัฯ	ประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่แีละกฎหมายทีก่�าหนดไว้	รกัษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏบิตัใิน
การแข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

•	 ชมุชนและสงัคม	:	บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั	บรษิทัฯ	เน้นการปลกูฝังจติส�านกึ	
ความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	และไม่กระท�าการใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย	

•	 บริษัทฯ	มีมาตราการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ	
ผู้มีส่วนได้เสีย	ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

•	 บริษัทฯ	ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์	จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ในช่วง	1	เดอืนก่อนทีบ่รษิทัฯ	
จะมีการประกาศผลการด�าเนินงาน	หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

•	 บริษัทฯ	มีแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย	ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน	ระบบควบคุมภายในบกพร่อง	หรือการผิดจรรยาบรรณ	โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมาย	และอีเมลล์
ถึงคณะกรรมการตรวจสของบริษัท	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดมาตราการคุ้มคร้องสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว

•	 เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั	จงึได้ก�าหนดคูม่อื	จรยิธรรมฯ	เป็นวนิยัอย่างหนึง่	ซึง่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุ
คนต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	การฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามถอืเป็นการท�าผดิวนิยั	ตามระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล

•	 ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูม่อืจรยิธรรมฯ	เพือ่ป้องกนัการใช้โอกาสแสวหาผลประโยชน์
ส่วนตน

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการท�าผิด

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	มีช่องทางการร้องเรียน	การแสดงความคิดเห็น	และแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผดิกฎหมาย	โดยก�าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถงึคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ที	่บรษิทั	
คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	2/2	ซอย	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพ	10240	หรือส่งอีเมลล์	มาที่	audit@qtc-energy.com
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูล
อย่างเท่าเทียมกัน	โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้น	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.qtc-energy.com

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

•	 บรษิทัฯ	เผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	ผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	
56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง	เวบไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

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

•	 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ	
ผู้สอบบัญชี	และจัดให้มีรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

•	 คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชือ่	บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	จ�านวนครัง้ของการ
ประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	
56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ56-1)	

•	 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	เรื่องหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล	
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้	(1)	นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ	(2)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(3)	ปัจจัยความเสี่ยง	(4)	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
(5)	ข้อพพิาททางกฎหมาย	(6)	ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�าคญัอืน่	(7)	ข้อมลูหลกัทรพัย์และผูถ้อืหุน้	(8)	โครงสร้างการจดัการ	
(9)	การก�ากับดูแลกิจการ	(10)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	(11)	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	
(12)	รายการระหว่างกัน	(13)	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	(14)	การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

•	 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร	มกีารรายงานการถอืหลกัทรพัย์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 กรรมการ	และผู้บริหาร	4	รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ	มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุก
ท่านทราบ	ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีนโยบาย	ให้
พนักงานระดับบริหาร	ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่าย	ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ความโปร่งใสและเป็นธรรม	ในการด�าเนินธุรกิจ	โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	รับทราบทุกปี

•	 คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน	รายการระหว่างกัน	
และระบบควบคุมภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน
สถาบัน	นักลงทุนทั่วไป	นักวิเคราะห์	ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้
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1)		 เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
2)		 เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
3)		 ชี้แจ้งกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
4)		 การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
5)		 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	โดยใช้ข้อมูลภายใน	ได้อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เท่าเทียม	

โปร่งใสและเป็นธรรม
6)		 การด�าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด	โดยจัดให้มีช่อง

ทางเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อ	ดังนี้
	 	 โทรศัพท์	:	(66)2379	3089	ต่อ	241
	 	 โทรสาร	:	(66)2379	3099
	 	 Email	:	ir@qtc-energy.com
	 	 Website	:	http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว	ได้แก่	ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	

กรรมการผู้จัดการ

•	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้บคุคลทีม่อี�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมลูกบัตลาดหลกัทรพัย์	(Contact	Person)	ดงันี้

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

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

•	 การให้ข่าวสารทั่วไปส�าหรับการบริหารองค์กร	กับสื่อสารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	กรรมการ
ผู้จัดการ	มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ต่อสื่อสารมวลชน

•	 ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

1)	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ก�าหนดให้	เลขานุการบริษัท	ฯเป็นผู้ประสานงาน
2)	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ก�าหนดให้	เลขานุการบริษัทฯ	เป็นผู้ประสานงาน

	

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี	
และ	ผูถ้อืหุน้	เช่น	การก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิทกุปี	และทบทวนกลยทุธ์อกีครัง้ทกุครึง่ปี	ตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิงาน	ดแูล
ให้การด�าเนินธุริกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับบริษัท	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ต่อไปนี้

1.1		 	คณะกรรมการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในระดับต�าแหน่งผู้
บรหิารจากองค์กรต่างๆ	จงึสามารถน�าประสบการณ์	ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก�าหนดนโยบายทศิทางการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	
จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดแูล	ตรวจสอบ	
ตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้	และคณะ
กรรมการแต่ละคนจะต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	3	แห่ง

1.2	 	บริษัทฯ	มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	ให้เป็นคนละบุคคลกัน	เพื่อป้องกัน
มิให้บุคคลใดมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่	
และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

1.3	 	 จ�านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบั	ดแูลกจิการทีด่	ีและคณะกรรมการแต่ละ
คนจะต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	3	แห่ง
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1.4		 	 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	สามารถด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท	โดย
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

1.5		 	 กรรมการอิสระแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน	9	ปี

1.6		 	 คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพือ่ต่อจากวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท

1.7		 	 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น	ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

1.8		 	บริษัทฯ	มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง	เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการ
จดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ	โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	ส�าหรบัปี	2557	ได้จดัให้มกีารประชมุ	1	ครัง้	
ในเดือนเมษายน	

1.9		 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มส่ีวนรวมกบัฝ่ายบรหิาร	ในการก�าหนด	วสิยัทศัน์	ภารกจิ	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนธรุกจิ	และงบ
ประมาณของบริษัท	ทั้งนี้บริษัทก�าหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณ	
เป็นประจ�าทุกปี

1.10		 	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดย
คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน	และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และค�านึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	โดยมีบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.		 จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี	ภายใน	4	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ

2.		 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อคร้ัง

3.		 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.		 จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.		 ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั	(Direct)	และก�ากบัควบคมุดแูล	(Monitoring	and	Supervision)	
ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่	ก�าหนดไว้	อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่เพิม่พลูมลูค่า
ทางเศรษฐกจิ	สงูสดุให้แก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้	(Maximize	Economic	Value	and	Shareholders’	
Wealth)	นอกจากนี	้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เช่น	การท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ	
บริษัทฯ

6.		 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุน
กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7.		 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.		 พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน	มอี�านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะ
อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้งทั้งนี้	การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ดังกล่าว
สามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�า
กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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9.		 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตาม
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	เพกิถอน	
เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้	ๆ	ได้เมือ่เหน็สมควร	ทัง้นี้	การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มี
ส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	หรือเป็นตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตามที่ก�าหนด
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.		 คณะกรรมการได้จดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	เป็นลายลกัษณ์อกัษรมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบาย	และทบทวนนโยบาย	ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งและส่งเสริมให้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตราฐานด้านจริยธรรมที่	บริษัทใช้ใน	
การด�าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการก�าหนดนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง

1.11		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

•	 	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	

		 คณะกรรมการบรษิัทฯ	ก�าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ	รวม
ถึงการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	มีนโยบายที่จะ
เสริมเสร้างความรู้มุมมองใหม่	ๆ	ให้กับกรรมการทุกคน	ในการเรียนรู้การก�ากับดูแลกิจการ	ภาวะอุตสาหกรรม	ธุรกิจ
เทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่	ๆ	เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ	โดย
มีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

1.		 เรื่องที่ควรทราบ	:	โครงสร้างธุรกิจ	โครงสร้างกรรมการ	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	กฎหมายยที่ต้องทราบ

2.		 ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ	:	แนวทางการด�าเนินงาน	นโยบายต่างๆ	และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	

3.		 จัดให้มีการพบปะ	หารือกับกรรมการทั้งคณะ	เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

		 ส�าหรับปี	2557	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	แต่มีการสื่อสารเรื่อง	มาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น	กฎเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ	และจัดให้กรรมการมีโอกาศเยี่ยมชม	กระบวนการผลิตที่โรงงานที่ระยอง	
ชมความคืบหน้าการลงทุนที่อนุมัติไว้

•	 การพัฒนาความรู้	

		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	,กรรมการตรวจสอบ,	กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่า
ตอบแทนและบรรษทัภบิาล	กรรมการบรหิารความเสีย่ง	และเลขานกุารบรษิทั	เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนือ่ง	ทัง้ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Instiitute	of	Directors	Association	:	IOD)	ซึ่ง
ปี	2557	กรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา	คือ	นายพลรฎ	เปียถนอม	หลักสูตร	Role	of	the	Com-
pensation	Committee	(RCC	รุ่นที่	19/2014)	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่	และมคีูม่อืศกึษาลกัษณะธรุกจิและแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัให้แก่กรรมการ
ใหม่	และได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ติดตามการจัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหาร	ทั้งนี้	ผู้บริหารที่ได้รับการก�าหนดให้เป็นบุคคลที่
จะสบืทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รบัการพฒันาตามแผนการพฒันารายบคุคล	(Individual	Development	Plan)	เพือ่เตรยีม
ความพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต
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1.12	 	 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	

	 	 	 เพือ่มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	มผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู	้ความสามารถเพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที	่คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึก�าหนด
ให้มแีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	
จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	ส�าหรับต�าแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่าย	พิจารณา
ก�าหนดความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน	เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่
ก�าหนด	สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�าแหน่งงานได้	และมอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคล	ท�าหน้าที่ดูแลติดตาม
การอบรมและพัฒนาความรู้	ความสามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ,รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ
ฝ่าย

1.13		 	 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

	 	 	 บรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการ	กรรมการบรหิาร	และผูบ้รหิาร	รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่
เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ	และทบทวนข้อมูลต่างๆ	เป็นประจ�าทุกปี	ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารรายงานส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัซึง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั	โดยปี	2557	บรษิทัฯ	
ก�าหนดให้กรรมการ	กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนรายได้เสีย	วันที่	1	สิงหาคม	2557		
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	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการที่ดี	ยึดหลักธรรมาภิบาล	ควบคู่
ไปกบัการใส่ใจดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	มสี�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ	โดยค�านงึถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร	ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน	ตลอดจนสังคมวงกว้าง	ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 เพื่อให้การด�าเนินกิจการขององค์กรประสบความส�าเร็จ	มีมาตรฐาน	มีการด�าเนินการอย่างจริงจัง	และเกิดความมั่นใจว่าการ
ด�าเนนิการต่างๆ	จะเป็นไปตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีก่�าหนดไว้	สร้างความมัน่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัองค์กรอย่างแท้จรงิ	ตลอดจนมกีาร
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	ขึ้น	และ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	และคณะท�างานด้าน	CSR	ขึ้นมาเพื่อก�ากับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ	ส�าหรับรายละเอียด	ได้แสดง
ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การรับผิดชอบต่อสังคม
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	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2558	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้า
ร่วมประชมุด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	โดยท�าการซกัถามข้อมลูจากฝ่าย
บริหาร	แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย

	 1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(	Control	Environmental	)

	 2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)

	 5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	(ตามส่วนที่	3	ข้อ	12	ของแบบประเมิน)	อย่างเพียงพอแล้ว	ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น	คณะ
กรรมการ

	 บริษัทฯ	เห็นว่าบริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

	 1	 	 การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 	 บรษิทัฯ	มคีณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล	ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่าง
น้อยทุกไตรมาส	เพื่อพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	รวม
ถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ

	 	 	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เอง	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	
จ�ากดั	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ตัง้แต่ปลายปี	2550		จนถงึสิน้ปี	2555	ในปี2556	และ	2557	บรษิทัฯได้
ว่าจ้างบรษิทั	สอบบญัช	ีไอ	วแีอล	จ�ากดั	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ		จนถงึปัจจบุนั	โดยผูต้รวจสอบภายใน
ดงักล่าวได้จดัท�ารายงานผลการประเมนิและตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ	
ทราบโดยตรงอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุไตรมาส	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานในฝ่ายต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะ	
ของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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1 ลักษณะความสัมพันธ์
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ	ประกอบ
ด้วย	ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	บรษิทัทีเ่กีย่วข้องซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่บีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของบรษิทัฯ	มคีวามสมัพนัธ์
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	 นางศศิพิม	วงศ์ค�า	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นในคิวทีซี	
เซอร์วิส	เชียงใหม่ร้อยละ	99.94	มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายพูล
พพิฒัน์	ตนัธนสนิ	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทฯ	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์
ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	62.01

บริษัท	เอสเอ็มไอ	เมทัลเวอร์ค	จ�ากัด นายธติพิทัธ์	เตชะพบิลูย์ชยั		เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม	และถอืหุน้ใน
เอสเอ็มไอ	เมทัลเวอร์คร้อยละ	100	มีความสัมพันธ์เป็นญาติของนางสาว
บุญพา	รุดดิษฐ์	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	และอดีต
ภรรยาและบตุรของนายพลูพพิฒัน์ถอืหุน้ในบรษิทัฯ	รวมกนัร้อยละ	62.01

บรษิทั	ควิทซี	ีปานโก	จ�ากดั	(QTC	PANCO	.CO.,LTD.) นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นใน	
บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	ร้อยละ	85%	ของทุนจดทะเบียน	ซึ่งนายพูล
พิพัฒน์	ตันธนสิน	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	
ผู้จัดการของบริษัทฯ	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	62.01

2  รายละเอียดรายการระหว่างกัน
	 	 ในปี	2557	และ	ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

  1. รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2557 ปี	2556

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

ขายสินค้า
และบริการ
ลูกหนี้การค้า

6.09

1.83

8.89

0.62

บรษิทัฯ	มกีารขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวตัถดุบิ	ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	น�า้มนัหม้อแปลง	
หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็น	ลูกถ้วย	เป็นต้น	รวมทั้ง
ให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี	เซอร์วิส
เชียงใหม่	ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ	โดย
ราคาขายสนิค้าให้แก่ควิทซี	ีเซอร์วสิเชยีงใหม่เป็นราคา
ทีม่ส่ีวนลดเท่ากบัส่วน	ลดทีใ่ห้แก่ตวัแทนจ�าหน่ายราย
อื่นของบริษัทฯ	รวมทั้งมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมือน
กบัตวัแทนจ�าหน่ายรายอืน่ของบรษิทัฯคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขาย
สนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยปกตขิอง	
บริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2557 ปี	2556

บรษิทั	เอสเอม็ไอ	เมทลัเวอร์ค	จ�ากดั
ประกอบธรุกจิผลติตวัถงัและฝาถงั
หม้อแปลงไฟฟ้า

ขายสินค้า
และบริการ
ลูกหนี้การค้า

-

-

0.60

-

บริษัทฯ	มีการขายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบใน
หม้อแปลงไฟฟ้า	เช่น	ส	ีRAL,	สรีองพืน้	เป็นต้น	คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

บริษัท	คิวทีซี	ปามโก	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า

ขายสินค้า
และบริการ
ลูกหนี้การค้า

5.03

1.15

2.43

2.46

บรษิทัฯ	มกีารขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวตัถดุบิ	ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

 2. รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2557 ปี	2556

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

ซื้อสินค้าและ
บริการ

เจ้าหนี้การค้า

0.04
-

0.001 เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ	ว่าจ้างให้คิวทีซี	
เซอร์วสิเชยีงใหม่ไปด�าเนนิการเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า	
ของบริษัทฯ	ที่อยู่ในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ส�านกังานของควิทซีเีซอร์วสิเชยีงใหม่	ได้แก่	ค่าขนส่ง
หม้อแปลง	ค่าตรวจสอบหม้อแปลง	ค่าซ่อมหม้อแปลง	
ค่าเครนยกหม้อแปลง	เป็นต้น	เนือ่งจากรถบรรทกุและ/
หรือช่างบริการของบริษัทฯ	มี	คิวงานเต็มไม่สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้	และคิวทีซี	เซอร์วิสเชียงใหม่
สามารถให้บรกิารลกูค้าได้อย่างรวดเรว็และเชือ่ถอืได้	
โดยค่าบรกิารทีค่วิทซีี	เซอร์วสิเชยีงใหม่เรยีกเกบ็จาก	
บริษัทฯ	สามารถเทียบเคียงได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงจากการให้บริการของบริษัทฯ	และ/หรือสามารถ
เทียบเคียงได้กับค่าบริการที่จ้างบุคคลภายนอก	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่า	
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจ�าเป็นและมี
ความสมเหตุสมผล	โดยอัตราค่าบริการที่คิดระหว่าง
กันมีความเหมาะสม

บริษัท	เอส	เอ็ม	ไอ	เมทัลเวอร์ค	
จ�ากัด
ประกอบธรุกจิผลติตวัถงัและฝาถงั
หม้อแปลงไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ

เจ้าหนี้การค้า

-
-

0.50
-

บรษิทัฯ	ซือ้ตวัถงัและฝาถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	โดยราคา
ที่ซื้อจาก	เอสเอ็มไอ	เมทัลเวอร์ค	สามารถเทียบเคียง
ได้กบัราคาซือ้ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัอืน่	ๆ 		คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผล	
โดยอัตราค่าบริการที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม

	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

		 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	โดยจะจดัให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	ความสมเหตสุมผล	และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนัน้	โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด	ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบ	
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ได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก	ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจ
เกดิขึน้	บรษิทัฯ	จะให้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ	เช่น	ผูส้อบบญัช	ีผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ	ส�านกักฎหมาย	เป็นต้น	ทีเ่ป็น
อสิระจากบรษิทัฯ	และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	หรอืผูถ้อืหุน้	ตามแต่กรณี	

		 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่
ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	
และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่�าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย	และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการ
เงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

	 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

		 บริษัทฯ	อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป	และจะมี
การก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน	โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกตขิองธรุกจิเช่นเดยีวกบัที่
ก�าหนดให้กบับคุคล	และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั		เช่น	การขายสนิค้า	การให้หรอืรบับรกิารต่างๆ	เป็นต้น	โดยรายการระหว่าง
กนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปเพือ่ความจ�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการทีเ่กดิขึน้ทกุไตรมาส	

		 ส�าหรับรายการขายสินค้าให้แก่บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	และบริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	(ประเทศลาว)	ซึ่ง
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคาและส่วนลด
ของการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	ซึ่งรวม
ถึงลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2554		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและ
ช่วยท�าให้สามารถเปรยีบเทยีบราคาและส่วนลดในการขายสนิค้าให้แก่บรษิทั	ควิ.ท.ีซ.ี	เซอร์วสิ	เชยีงใหม่	จ�ากดั	ซึง่จะต้องเป็นไป
ตามราคาและส่วนลดทีใ่ห้แก่ตวัแทนจ�าหน่ายรายอืน่	อนัจะช่วยให้การพจิารณาให้ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั	
ความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผลของการขายสินค้าให้แก่ทั้ง	2	บริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในงวดที่
บริษัทฯ	ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการ
ดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ	จะเข้าท�ารายการนั้นๆ		โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	
ตามที่ระบุข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต		
คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	
หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนั	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	เป็นประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	และนายพลรชฎ	เปียถนอม	เป็นกรรมการตรวจสอบ	มีขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิด
ชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่�าคญัคอื	ดแูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีี่
รับรองทั่วไป	สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	
มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันนั้น	ทั้งนี้	ในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง	โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	

1.		คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2557	ร่วมกับฝ่ายบริหารและ	
ผูส้อบบญัช	ีเพือ่ให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
โดยทัว่ไป	และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอครบถ้วนและเชือ่ถอืได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกต
และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.		พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	และบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัเป็นไป
อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอ	อกีทัง้ได้ด�าเนนิตามเงือ่นไขทางธรุกจิและหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด

3.		ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ	โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท	สอบบัญชี	ไอ	วีแอล	จ�ากัดซึ่งเป็น
บริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก	เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่าย
บรหิารอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�ากบัผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ว่าการปฏบิตังิานตามแผนงานตรวจ
สอบภายในประจ�าปี	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	โดยผลการ	ตรวจสอบภายในประจ�าปี	2557	ไม่พบสิ่งบ่งชี้
ของการกระท�าทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ	

4.		ประเมนิระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ซึง่
ครอบคลมุถงึการควบคมุภายในองค์กร	การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุด้านการปฏบิตังิาน	ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร
ข้อมูล	รวมถึงระบบการติดตาม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5.		พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับปี	2558	โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนาย
สมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	หรือนางสุมาลี	โชคดีอนันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3322	หรือ	
นายธีรศักดิ์	ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6624	หรือนางสาวศันสนีย์	พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6977	
จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิรวม	910,000	บาท	เพือ่
น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	มีความเป็นอิสระ	และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	โดย
ไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้มี
ความโปร่งใสและมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	

	 (นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	17	กุมภาพันธ์	2558
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	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการ
อิสระ	2	ท่าน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	โดยมี	นายพลรชฎ	เปียถนอม	กรรมการอิสระ	ท�าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรร
หาฯ	นายนคร	พระประเสริฐ	และนายพูลพิพัฒน	์ตันธนสิน	เป็นกรรมการ	มีขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

	 ทั้งนี้	ในปี	2557	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ได้มีการประชุมทั้งหมด	2	ครั้ง	โดยกรรมการทุก
ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	เพื่อติดตาม	และพิจารณาเรื่องส�าคัญที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

1.		พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ	ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการด�าเนินการตามแนว
ปฏิบัติในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

2.		พจิารณาตดิตามการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ	ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	ทีก่�าหนดไว้ว่ากรรมการอสิระด�ารง
ต�าแหน่งได้ไม่เกิน	9	ปี	และเตรียมการเพื่อสรรหากรรมการใหม่

3.		พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากรายชื่อที่ได้รับจากเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น	โดย
ค�านึงถึงคุณสมบัติ	และความหลากหลายทั้งในด้านความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์และเพศ	เป็นต้น	และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

4.		พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั	กรรมการรบรหิาร	และคณะกรรรมการชดุย่อย	ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิทัและ	
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิโดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ผลการด�าเนนิงาน	
ของบริษัท	รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม	

5.		จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง	

6.		พจิารณาการจดัท�า	แผนสบืทอดต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิานทีต่ัง้ไว้	

	 ในนามของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 	 	
	
		
	
	 (นายพลรชฎ	เปียถนอม)
	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	
	 ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	 19	กุมภาพันธ์	2558

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศทาง	
การเงนิทีป่รากฎในรายงานประจ�าปีและในงบการเงนิของบรษิทั	คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า	งบการเงนิของบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	
ธนัวาคม	2557	ได้จดัท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมตามหลกัความระมดัระวงัและถอืปฏบิตัอิย่าง
สม�่าเสมอ	และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ	
งบการเงินอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัท	สนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริม	
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง		เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ	โปร่งใสและน่าเชื่อถือ	โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	เป็นผูร้บัผดิชอบสอบทานรายงานทางการเงนิ	ระบบการควบคมุ
ภายในและตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวปรากฎไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า			ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม	ตลอดจนสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

																																																																																																																

	 	(รศ.ดร.	สมชอบ			ไชยเวช)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ    ผู้ถือหุ้นของบรษิัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและ
หมำยเหตุเรื่องอื่นๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผู้บริหำรของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำ
จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
โดยได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุ สมผลว่ำงบ
กำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 
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กำรตรวจสอบเป็นกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธีกำรต่ำงๆเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ ำนวน
เงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน  ไม่
ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำร
ควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของบริษัท เพื่อ
ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
นโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร 
รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
 
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รวบรวมมำนั้นเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 
ความเห็น 
 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
 
 
นายสมคิด  เตียตระกูล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
ทะเบียนเลขที่ 2785 
 
กรุงเทพมหำนคร 
19 กุมภำพันธ์ 2558 
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ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี
(ก)	 งบการเงนิปี	2555	ตรวจสอบโดยนายสมคดิ	เตยีตระกลู	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่2785	จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั
	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2555	และผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชี
ที่รับรองทั่วไป

(ข)	 งบการเงนิปี	2556	ตรวจสอบโดยนายสมคดิ	เตยีตระกลู	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่2785	จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั
	 	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2556	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน	
การายงานทางการเงินของไทย

(ค)		 งบการเงนิปี	2557	ตรวจสอบโดยนายสมคดิ	เตยีตระกลู	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่2785	จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั
	 	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2557	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน	
การายงานทางการเงินของไทย
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 1.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	เงินลงทุนชั่วคราว

	ลูกหนี้การค้า	

	-	ลูกหนี้ทั่วไป	-	สุทธิ	

	-	บริษัทที่เกี่ยวข้อง

	สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

43.54

35.29

258.01

0.25

176.24

3.42

7.94

5.52

4.47

32.70

0.03

22.34

0.43

1.01

117.36

10.84

126.07

3.09

151.35

0.38

7.77

15.95

1.47

17.13

0.42

20.57

0.05

1.06

86.24

0.11

146.17

2.99

136.29

1.93

9.26

12.10

0.02

20.51

0.42

19.12

0.27

1.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 524.69 66.50 416.86 56.65 382.98 53.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

	เงินลงทุนอื่น

	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	เงินมัดจ�า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

-

0.05

259.37

2.86

-

1.99

-

0.01

32.88

0.36

-

0.25

0.58

0.05

314.17

1.64

-

2.55

0.08

0.01

42.70

0.22

-

0.34

0.77

0.05

323.42

2.11

-

3.44

0.11

0.01

45.37

0.30

-

0.48

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 262.28 33.50 318.99 43.35 329.80 46.27

รวมสินทรัพย์ 786.97 100.00 735.85 100.00 712.78 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	เจ้าหนี้การค้า

	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ

	หนี้สินหมุนเวียนอื่น

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

74.05

75.99

22.93

3.08

11.10

12.31

7.65

10.11

10.06

10.33

3.12

0.42

1.51

1.67

1.04

1.37

66.68

66.17

24.68

3.63

12.93

12.37

3.76

5.77

9.35

9.28

3.46

0.51

1.81

1.74

0.53

0.81

รวมหนี้สินหมุนเวียน 291.11 36.99 221.75 30.14 199.02 27.92

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ

	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	–	สุทธิ

	หนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

26.70

6.11

2.13

3.39

0.78

0.27

31.08

5.16

2.43

4.22

0.70

0.34

19.52

3.55

2.57

2.74

0.50

0.36

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.94 4.44 38.67 5.26 25.64 3.60

รวมหนี้สิน 326.05 41.43 260.42 35.40 224.66 31.52
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	ทุนจดทะเบียน

	ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย

	ยังไม่ได้จัดสรร	

200.00

200.00

45.94

20.00

196.98

25.41

25.41

5.84

2.54

24.78

200.00

200.00

45.94

20.00

209.48

27.18

27.18

6.24

2.71

28.47

200.00

200.00

45.94

20.00

222.19

28.06

28.06

6.45

2.81

31.17

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 462.92 58.57 475.42 64.60 488.12 68.48

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 788.97 100.00 735.84 100.00 712.78 100.00

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น

940.35
19.15
10.20

96.97
1.98
1.05

783.88
20.07
(1.11)

97.64
2.50

(0.14)

743.83
16.68
12.38

96.24
2.16
1.60

รวมรายได้ 969.70 100.00 811.69 100.00 772.89 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

687.40
7.86

111.28

70.89
0.81
11.48

582.69
9.73

109.95

72.58
1.21
13.69

565.14
15.01
115.35

73.12
1.94
14.92

รวมค่าใช้จ่าย 806.54 83.17 702.37 87.48 695.50 89.98

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

163.16
7.73
37.04

16.83
0.80
3.82

100.48
6.94
19.03

12.52
0.86
2.37

77.38
7.54
14.54

10.01
0.98
1.88

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 118.40 12.21 74.51 9.28 55.30 715

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - - - - 0.59 0.08

รวมก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - - 54.70 7.08

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(Fully	Diluted)	(บาท) 0.59 0.37 0.28

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น
(Weighted	Average)	(บาท) 0.59 0.37 0.28

มูลค่าที่ตราไว้	(บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน
ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อ	(กลับรายการค่าเผื่อ)	สินค้าล้าสมัย
ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุน	(ก�าไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

155.44

27.43
2.65
0.51

(2.33)
	(1.59)
0.06
7.73

93.53

35.95
1.35
0.40

(1.00)
	(1.75)
0.21
6.94

	69.84

	38.10
	3.21
	0.08

	(2.44)
	(3.80)
	1.25
	7.54

เงินสดรับจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

189.90

(143.74)
(28.94)
(3.42)
(4.31)

16.48
(0.32)
(2.22)
0.68

-

135.62

128.11
24.50
3.04
0.17

(0.23)
(0.81)
4.23
1.19

-

113.78

(24.11)
14.98
(1.56)
(1.49)

(11.41)
0.06

(3.89)
(4.36)
(1.97)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษี
จ่ายดอกเบี้ย

24.43
(25.52)
(7.64)

295.81
(39.03)
(6.85)

80.03
(13.47)
(7.02)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน (8.73) 249.93 59.54

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง	(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่น
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

0.54
16.84
2.34

(78.39)
-

(0.58)
24.45
1.19

(82.30)
-

(0.19)
10.74
5.14

(45.73)
(1.65)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (58.67) (57.24) 31.69

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินสดปันผล

74.37
30.61
(2.94)

-
(37.99)

(66.72)
13.25
(3.45)

-
(61.95)

(2.57)
(9.82)
(4.59)

-
(41.99)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน 64.05 (118.87) (58.97)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ (3.35) 73.82 (31.12)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 46.89 43.54 117.36

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 43.54 117.36 86.24
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1.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนสภาพคล่อง		 	(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 	(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	 	(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ		 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย		 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	 (เท่า)
ระยะเวลาช�าระหนี้		 (วัน)
Cash	Cycle	 	 	 (วัน)

1.80
1.19

(0.04)
4.99
73.09
12.57
29.04
9.50
38.43	
63.70

1.88
1.18
0.97
4.05
90.12
9.64
37.88
7.35
49.68
78.32

1.92
1.22
0.28
5.23
69.79
9.17
39.80
7.75
47.10
62.48

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	
อัตราก�าไรขั้นต้น			 (%)
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน		 (%)
อัตราก�าไรอื่น		 	 (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร		 (%)
อัตราก�าไรสุทธิ	 	 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		 (%)

27.54
15.94
1.06

(5.69)
12.34
28.01

26.31
11.54
0.96

269.48
9.27
15.88

23.71
8.55
1.63
91.35
7.27
11.48

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 	(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพถาวร		 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	 	(เท่า)

17.39
62.79
1.41

9.77
38.22
1.05

7.63
29.12
2.37

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย	 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	 (%)

0.71
2.71

(0.06)
52.37

0.55
38.29
1.46
56.37

0.46
9.09
0.49
54.25

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
1 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

		 	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็นธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วข้องและสมัพนัธ์กบัการผลติและความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งผลิตให้มีระดับลดลงมา
อยูใ่นระดบัทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรม	บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั	และอาคารสงู	เป็นต้น	ดงันัน้จงึมี
แนวโน้มการเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า	ซึง่มคีวามต้องการทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้	กฟผ.	ซึง่
มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัระบบผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย	รวมทัง้การไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และ
การไฟฟ้าภมูภิาค	(“กฟภ.”)	ซึง่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้า	จะต้องด�าเนนิการปรบัปรงุและขยายระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	ซึง่จะส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิม่
ขึน้ตามไปด้วย	ภายหลงัจากปี	2554	ซงึประเทศไทยเกดิเหตกุารณ์น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ภาคอตุสาหกรรมการผลติได้รบัผลกระทบอย่าง
มากท�าให้ในปี	2555	มคีวามต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากการฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุในส่วนของภาคการผลติท�าให้รายได้จาก
การขายและบรกิารของบรษิทัฯมกีารเตบิโตเป็น959.51	ล้านบาทในปี	2555	ส�าหรบัปี	2556	และปี	2557	ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้า	
และการบริการของบริษัทมียอดลดลงเป็น	803.95ล้านบาทและ	743.83	ล้านบาทตามล�าดับ	ซึ่งเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจและ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบที่ส�าคัญไม่ว่าจะเป็นเหล็กซิลิกอน	
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Copper	Foil	และ	ลวดทองแดงที่ใช้ในการพันฉนวนส�าหรับขดลวดแรงต�่ามีความผันผวนอย่างมาก	แต่ด้วยประสบการณ์ของทีม
ผู้บริหารซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า	20	ปี	ประกอบกับการเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยี
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่มีผลก�าไรมาโดยตลอด	นอกเหนือจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยังเล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม	(Enterprise	Resources	
Planning	หรือ	ERP)	เข้ามาใช้ในการบริหารงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็น	การผลิต	การจัดซื้อ	การขาย	บัญชีและ
การเงนิ	รวมถงึการบรหิารคลงัสนิค้า	เข้าด้วยกนัเป็นระบบทีส่มัพนัธ์กนัและสามารถเชือ่มโยงข้อมลูกนัได้รวดเรว็ด้วยระบบ	Real	
Time	จึงช่วยให้การท�างานโดยรวมของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

		 	 จากการทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในเรือ่งคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติเป็นอย่างมาก	จะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	
ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จาก
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการออกแบบ	การผลิต	
และการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	รวมถงึการได้รบัใบรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ	ตามมาตรฐาน	
มอก.17025-2548	(ISO/IEC	17025:2005)	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานสากล
ต่างๆ	ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า	

	

 1  รายได้

	 	 บรษิทัฯ	มรีายได้รวม	จ�านวน	969.70	ล้านบาทในปี	2555	จ�านวน	802.84	ล้านบาทในปี	2556	และจ�านวน	772.88ในปี	
2557	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ	รวมทั้งรายได้อื่น	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	 รายได้จากการขาย

ประเภทลูกค้า

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท
สัดส่วน
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%) ล้านบาท

สัดส่วน
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%) ล้านบาท

สัดส่วน	
(%)

อัตราการ
เติบโต	
(%)

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 330.59 35.16 0.95 270.46 34.50 (18.19) 189.58 25.49 (29.90)

ตัวแทนจ�าหน่าย 207.94 22.11 75.07 169.38 21.61 (19.63) 101.28 13.62 (40.25)

เอกชน 401.82 42.73 57.82 344.04 43.89 (13.78) 452.97 60.90 31.71

รวมรายได้จากการขาย 940.35 100.00 34.17 783.88 100.00 (16.64) 743.83 100.00 (5.11)

	 	 ส�าหรับปี	2555	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	940.35	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	34.17	
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน	และตัวแทนจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจากจ�านวน	246.41	ล้านบาทและ	
114.53	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2554	เป็นจ�านวน	401.82	ล้านบาท	และจ�านวน	207.94	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2555	
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	75.07	และ	ร้อยละ	57.82	เป็นผลจากการขยายตัวของเศรฐกิจในประเทศ	และในภูมิภาค
เอเชีย	ซึ่งมีการลงทุนและขยายตัวในกลุ่มของธุรกิจพลังงาน	ส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานรัฐ	และรัฐวิสาหกิจมีจ�านวน	330.59	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียงกับปี	2554

	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	783.88	ล้านบาทลดลงจากปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	16.64	
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน	และตัวแทนจ�าหน่าย	ลดลงจากจ�านวน	401.82	ล้านบาทและ	
207.94	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2555	เป็นจ�านวน	344.04	ล้านบาท	และจ�านวน	169.38	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2556	
คดิเป็นอตัราการเตบิโตลดลงร้อยละ	13.78	และ	ร้อยละ	19.63	ซึง่เป็นผลมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศ
ในระหว่างปีรวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

	 	 ส�าหรบัปี	2557	บรษิัทฯ	มรีายได้จากการขายจ�านวน	743.83	ล้านบาทลดลงจากปี	2556	คดิเป็นร้อยละ	5.11	โดย
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน	เพิ่มขึ้นจาก	344.04	ล้านบาทในปี	2556	เป็น	452.97	ในปี	2557	
คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	31.71	จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี	2557	
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ในส่วนรายได้จากตวัแทนจ�าหน่าย	ลดลงจากจ�านวน	169.38	ล้านบาท	ในปี	2556	เป็นจ�านวน	101.28	ล้านบาทในปี	2557	
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	40.25	ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตัวแทนขายในต่างประเทศลดลงตามภาวะการชลอ
ตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศตัวแทนจ�าหน่าย

	 รายได้จากการบริการ

	 	 รายได้จากการบริการของบริษัทฯ	ปี	2555-2557	มีจ�านวน	19.16	ล้านบาท	จ�านวน	20.07	ล้านบาท	และจ�านวน	
16.68	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยรายได้จากการบรกิารสามารถแบ่งเป็น	(1)	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	(2)	รายได้
จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลง	และ	(3)	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ	ทั้งนี้	
หากพจิารณารายได้จากการบรกิารในปี	2557	จะประกอบด้วย	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	12.60	ล้านบาท	
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75.58	ของรายได้จากการบรกิาร	รายได้จากการให้บรกิารตรวจเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง
จ�านวน	3.24	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19.45	ของรายได้จากการบริการ	และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
จ�านวน	0.45	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.70	ของรายได้จากการบริการ	

	 รายได้อื่น

	 	 รายได้อื่นของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น	
ในปี	2555-2556	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายเศษซากจ�านวน	10.20	ล้านบาท	ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น	จ�านวน	1.11	
ล้านบาท	และ	ดอกเบี้ยรับจ�านวน	12.38	ล้านบาท		ส�าหรับปี	2557	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	3.58	ล้าน
บาทรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร	2.54	ล้านบาท	ก�าไรจากอันตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4.41	และรายได้
อื่น	ๆ	1.85	ล้านบาท

 2.  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ต้นทุนขายและบริการ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และดอกเบี้ยจ่าย	
โดยในปี	2555-2557	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายรวมจ�านวน	814.26	ล้านบาท	จ�านวน	718.15	ล้านบาท	และจ�านวน	703.04	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 ต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น

	 	 ต้นทนุขายและบรกิารถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	มต้ีนทนุขายและบรกิาร	จ�านวน	695.26	ล้านบาท	
ในป	ี2555จ�านวน	592.42	ล้านบาทในป	ี2556	และจ�านวน	580.15	ล้านบาทในป	ี2557ซึ่งคิดเป็น	ร้อยละ	85.39	ร้อยละ	
85.39และร้อยละ	82.52	ของค่าใช้จ่ายรวม	ตามล�าดับ

	 	 หากพิจารณาต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ	บริษัทฯ	มีสัดส่วนดังกล่าว	
คดิเป็นร้อยละ	72.76	ร้อยละ	73.69	และร้อยละ	76.29ของรายได้จากการขายและบรกิาร	ตามล�าดบั	หรอืคดิเป็นอตัราก�าไร
ขัน้ต้นเท่ากบั	ร้อยละ	27.54	ร้อยละ	26.31	และร้อยละ	23.71	ตามล�าดบั	ทัง้นีปั้จจยัทีส่่งผลกระทบต่ออตัราก�าไรขัน้ต้นของ	
บริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	(Customer	Mix)	ในแต่ละปี	จากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ	
สามารถแบ่งเป็น	3	ประเภทหลกั	ประกอบด้วย	(1)	ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิ	(2)	ลกูค้าทีเ่ป็นตวัแทน
จ�าหน่าย	และ	(3)	ลูกค้าเอกชน	ซึ่งการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทั้ง	3	ประเภทก็มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่	
แตกต่างกนั	โดยลกูค้าประเภทหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิเป็นกลุม่ทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูสดุเนือ่งจากเป็นการสัง่ซือ้	
จ�านวนมากในแต่ละครัง้ท�าให้ต้นทนุต่อหน่วยต�า่กว่าการผลติหม้อแปลงของลกูค้าประเภทอืน่	รองลงมาเป็นลกูค้า
ประเภทตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในป	ี2557	บริษัทฯมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	23.71	ซึ่งต�า่กว่าปีที่ผ่าน
มาจะเหน็ว่าสดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิและตวัแทนจ�าหน่ายคดิเป็นร้อยละ	
39.11	ของรายได้จากการขายรวม	ซึง่ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี	2555	และปี	2556	ทีม่สีดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้า
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ให้แก่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ	57.27	และร้อยละ	56.11	ของรายได้จากการขายรวมตามล�าดับ

2.	 ต้นทนุราคาวตัถดุบิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	วตัถดุบิหลกั	ประกอบด้วย	เหลก็ซลิกิอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	และ	Copper	
Foil	ล้วนแต่เป็นวตัถดุบิทีม่ผีูผ้ลติน้อยราย	และราคาปรบัตวัตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก	ดงันัน้จงึมคีวาม
ผันผวนสูง	โดยหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก	ท�าให้ราคาเหล็กซิลิกอนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วง	
ต้นปี	2553	จนถึงช่วงสิ้นปี	2555	คิดเป็นประมาณร้อยละ	43	และราคาปรับขึ้นลงเพียงเล็กน้อยในปี	2556	ส่วน	
ในปี	2557	ราคาเหล็กซิลิกอนมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ	37	ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	ในขณะที่ราคา
ลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	นั้น	ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นปี	2555	ราคาของ
วัตถุดิบทั้งสองประเภทได้ปรับตัวขึ้นไปจนสูงกว่าช่วงต้นปี	2551	ประมาณร้อยละ	10-13	และมีการปรับลดลงใน
ระหว่างปี	2556	และ	2557	ประมาณร้อยละ	7-9

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 	 บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและการบรหิารจ�านวน	111.28	ล้านบาท	ในปี	2555	จ�านวน	109.95	ล้านบาท	ในปี	2556	
และจ�านวน	115.35	ล้านบาทในปี	2557	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11.60	ร้อยละ	13.69	และร้อยละ	14.92	ของรายได้รวม	
ตามล�าดับ	

	 	 ในปี	2555	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	111.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	
27.81	เนื่องจากบริษัท	ฯ	มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นจาก	25.81	ล้านบาท	ในปี	2554	เป็น	29.39	
ล้านบาท	จากการที่บริษัทฯ	มีการปรับโครงสร้างรายได้	ท�าให้มีผู้บริหารเพิ่มขึ้น	และมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือน	
นอกจากนีบ้รษิทัฯ	มกีารลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรอย่างต่อเนือ่ง	ไม่ว่าจะเป็นอาคารส�านกังานแห่งใหม่	การลงทนุในเครือ่งจกัร
และอุปกรณ์โรงงาน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	จึงท�าให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก	9.01	ล้านบาท	ในปี	2554	เป็น	
12.38	ล้านบาท	ในปี	2555	ทัง้นีค่้าใช้จ่ายในการขายและบรหิารทีส่�าคญัในปี	2555	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิาร
และพนกังาน	คดิเป็นร้อยละ	26.41	ค่าเสือ่มราคาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	11.13	ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	คดิเป็นสดัส่วนร้อย
ละ	6.81	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

	 	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	109.95	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	คดิเป็นร้อยละ	1.20	
เนื่องจากในปี	2557	บริษัทมีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	จ�านวน	7.49	ล้านบาทแต่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ปี	2556	ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานยงัคงเพิม่ขึน้จากการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดอืน	นอกจาก
นี้บริษัทฯ	มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก	12.38	ล้านบาท	ในปี	2555	เป็น	15.84	ล้านบาท	ในปี	2556	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญในปี	2556	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน		
คดิเป็นร้อยละ	25.32	ค่าเสือ่มราคาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	13.33	ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	6.74	ของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

	 	 ส�าหรบัปี	2557	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	115.35	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2556	คดิเป็นร้อยละ	
6.75	เนือ่งจากบรษิทั	ฯ	มค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานเพิม่ขึน้จากการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดอืน	มกีารลงทนุ
ในสนิทรพัย์ถาวรอย่างต่อเนือ่ง	เช่นและมค่ีาใช้จ่ายด้านการตลาดเพิม่ขึน้จากปี	2556	คดิเป็นร้อยละ	23.92	เพือ่สร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญในปี	2557	ประกอบด้วย	
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	21.37	ค่าเสือ่มราคาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	12.73	ค่าใช้จ่าย
ทางด้านการตลาดคิดเป็นร้อยละ	10.31

	 ภาระดอกเบี้ยจ่าย

	 	 ในปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	จ�านวน	7.72	ล้านบาท	จ�านวน	6.94	ล้านบาท	และจ�านวน	7.54	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน	P/N	และ	LC/TR	ซึ่งเป็นวงเงินกู้
ยืมประเภทหมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่	เพือ่ใช้ลงทนุสร้างอาคารส�านกังานแห่งใหม่และลงทนุในเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	
จึงท�าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้น
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 3  ก�าไรสุทธิ

	 	 จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	118.39	ล้านบาท	
จ�านวน	74.51	ล้านบาท	และจ�านวน	54.52	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ	ร้อยละ	12.26	ร้อยละ	9.27	และ
ร้อยละ	7.19	ตามล�าดับ	

	 	 หากพิจารณาอัตราก�าไรสุทธิในช่วงปีที่ผ่านมา	จะเห็นได้ว่าอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	หรือลด
ลงแปรตามรายได้บริษัทฯ	รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า	ได้แก่	กลุ่มลูกค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง	อยู่ในสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ประมาณร้อยละ	37-40	เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามราย
ได้	เช่น	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน	ค่าเสื่อมราคาเป็นต้น	ในปี	2555	รายได้จากการขายของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น
ในอตัราร้อยละ	34.17	จากปี	2554	แต่อตัราก�าไรสทุธกิลบัเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย	เป็นผลมาจากสดัส่วนในการขายสนิค้าให้
ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลูกค้าเอกชนและกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายเพิ่มสูงขึ้น	ส�าหรับปี	2556	อัตราก�าไรสุทธิลดลง	เป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายของบริษัทฯ	ลดลงในอัตราร้อยละ	16.64	จากปี	2555	และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่
ผันแปรตามรายได้ดังกล่าวข้างต้น

	 	 ส�าหรบัปี	2557	อตัราก�าไรสทุธลิดลงเป็นร้อยละ	7.19	เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของบรษิทัฯ	ลดลงในอตัรา
ร้อยละ	5.11	จากปี	2556	และสดัส่วนในการขายสนิค้าให้ลกูค้าในกลุม่ทีเ่ป็นลกูค้าเอกชนและกลุม่ตวัแทนจ�าหน่ายเพิม่สงูขึน้	
นอกจากนี้ในปี	2557	มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	

	 	 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	จะปรับตัวไป
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ	โดยบริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	28.01	ในปี	
2555	ร้อยละ	15.88	ในปี	2556	และร้อยละ	11.48	ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีอัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบ
กับปี	2556	เนื่องจากผลการด�าเนินงานในปี	2557	มีผลก�าไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี	2556	และบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น	
สงูขึน้จากผลประกอบการของบรษิทัร้อยละ	2.63	นอกจากนี	้ในปี	2555-2557	บรษิทัฯ	ยงัมกีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้	
มาอย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ	52.37	ร้อยละ	56.37	และร้อยละ	55.03ตามล�าดับ

2 ฐานะทางการเงิน
 (ก)  สินทรัพย์

		 	 ณ	สิน้ปี	2555-2557	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวมจ�านวน	786.97	ล้านบาท	จ�านวน	735.84	ล้านบาท	และจ�านวน	712.78	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	ลูกหนี้การค้า	และสินค้าคงเหลือ	โดยในปี	2557	
สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	45.37	ร้อยละ	20.93	และร้อยละ	19.12	ตามล�าดับ	
ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 ลูกหนี้การค้า

	 	 บรษิทัฯ	มลีกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	จ�านวน	262.11	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2555	จ�านวน	134.61	ล้าน
บาท	ณ	สิ้นปี	2556	และจ�านวน	157.82	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	33.31	ร้อยละ	18.25	และร้อยละ	
22.14	ของสินทรัพย์รวม	ตามล�าดับ	ณ	สิ้นปี	2557	ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.24	เมื่อ
เทียบกับปี	2556	เนื่องจากในปี	2557	มีการขายสินค้าในช่วงปลายปีค่อนข้างสูงท�าให้มีลูกหนี้คงค้างสูงซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยัง
ไม่ถึงก�าหนดช�าระเป็นส่วนมาก

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้	(Credit	Term)	แก่ลูกค้าประมาณ	30-60	วัน	แต่หากเป็นลูกค้าใหม่	
บรษิทัฯ	อาจก�าหนดให้ลกูค้าช�าระค่าสนิค้าเป็นเงนิสดก่อนส่งมอบสนิค้า	หรอืช�าระเงนิมดัจ�าค่าสนิค้าล่วงหน้า	หรอืหากเป็น
ลกูค้าต่างประเทศ	อาจก�าหนดให้ลกูค้าโอนเงนิเข้าบญัช	ีหรอืช�าระเป็น	L/C	at	Sight	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัการวเิคราะห์ลกูค้าของ
ฝ่ายขายโดยค�านงึถงึศกัยภาพในการช�าระหนีข้องลกูค้าเป็นส�าคญั	โดยในช่วงทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	มรีะยะเวลาในการเกบ็หนี้
เฉลี่ยเท่ากับ	73.09	วัน	ส�าหรับปี	2555	90.12	วัน	ส�าหรับปี	2556	และ	69.78	วันส�าหรับปี	2557
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ระยะเวลาค้างช�าระ ณ	31	ธ.ค.	2555 ณ	31	ธ.ค.	2556 ณ	31	ธ.ค.2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 160.73 61.33 67.56 51.37 77.63 50.13

ค้างช�าระเกินก�าหนด	:

	ไม่เกิน	3	เดือน 92.25 35.20 53.46 40.64 60.59 39.13

	3-6	เดือน 1.80 0.69 4.60 3.49 3.40 2.20

	6-12	เดือน 0.69 0.27 0.46 0.35 4.55 2.94

	มากกว่า	12	เดือน 6.64 2.54 5.46 4.15 8.67 5.60

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 262.11 100 131.53 100 154.84 100

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.11) (5.46) (8.67)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 258.00 126.07 143.17

	 	 จากตารางข้างต้นจะเหน็ว่า	ลกูหนีท้ีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระของบรษิทัฯ	ณ	สิน้ปี	2555-2557	มสีดัส่วน	ร้อยละ	61.33	
ร้อยละ	51.37	และร้อยละ	50.13	ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ตามล�าดบั	ในขณะทีล่กูหนีค้้างช�าระ
ของบรษิทัฯ	มสีดัส่วนร้อยละ	38.67	ร้อยละ	48.63	และร้อยละ	49.87	ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	
ตามล�าดับ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ	ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและช�าระเงินของลูกค้า	และจากการที่ลูกค้าเอกชนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เป็น
ลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ไปติดตั้งในโครงการต่างๆ	ดังนั้น	การช�าระเงิน
ค่าสนิค้าให้แก่บรษิทัฯ	จงึขึน้อยูก่บัว่าลกูค้าสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากเจ้าของโครงการได้แล้วเท่านัน้	ซึง่ในบางครัง้อาจต้อง
ใช้เวลานาน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วน

	 	 ณ	สิ้นปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีสัดส่วนลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดมากกว่า	1	ปี	คิดเป็น	ร้อยละ	2.54	ร้อยละ	
4.15	และร้อยละ	5.60	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ในปี	2557	ยอดลูกหนี้ที่ค้างช�าระ
เกินก�าหนด	1	ปีเพิ่มขึ้นจากปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	58.74	บริษัทฯ	ได้พิจารณาด�าเนินการต่างๆ	เพื่อติดตามหนี้จ�านวน
ดังกล่าวซึ่งมีทั้งการด�าเนินการตามกฎหมาย	หรือการเจรจาให้ลูกหนี้ทยอยช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ	ส�าหรับลูกหนี้รายที่ยัง
สามารถตดิต่อได้	โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมและจ�าเป็นของลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยฝ่ายจดัการจะให้ความส�าคญัและ
มีการติดตามความคืบหน้าและการด�าเนินการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกเดือน	ส่งผล
ท�าให้บริษัทฯ	ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จ�านวน	1.18	ล้านบาท	ในปี	2555	จ�านวน	1.36	
ล้านบาท	ในปี	2556	และจ�านวน	2.11	ล้านบาท	ในปี	2557	ส�าหรับนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ
ปี	2555	บรษิทัฯ	พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากจ�านวนทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได้	โดยพจิารณาจากประสบการณ์ใน
การเกบ็หนีแ้ละพจิารณาถงึฐานะของลกูหนีแ้ต่ละรายในปัจจบุนั	ส�าหรบัปี	2556และ	2557	บรษิทัฯ	พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนี้
สงสยัจะสญูจากยอดลกูหนีก้ารค้าทีค้่างช�าระเกนิกว่า	1	ปีเตม็จ�านวนโดย	ณ	สิน้ปี	2557	บรษิทัฯ	มกีารตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญเท่ากับ	8.67	ล้านบาท	

	 สินค้าคงเหลือ

	 	 ณ	สิ้นปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลด
ลงจ�านวน	179.37	ล้านบาท	จ�านวน	154.87	ล้านบาท	และจ�านวน	139.72	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยส่วนประกอบของ
สินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด	คือ	วัตถุดิบ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ	55.86	ร้อยละ	40.49	ร้อย
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ละ	59.66	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เนื่องจาก

-	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อยราย
และในการสัง่ซือ้จะต้องสัง่จองวตัถดุบิล่วงหน้าจากผูผ้ลติ	หรอื	Supplier	เพือ่ให้มปีรมิาณวตัถดุบิเพยีงพอกบัวตัถดุบิ
ที่ต้องใช้ในการผลิต	และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

-	 โดยทัว่ไปในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าหนึง่ชดุจะต้องใช้วตัถดุบิหลายขนาด	ซึง่ปรมิาณการใช้วตัถดุบิแต่ละขนาดจะ
แตกต่างกัน	ในขณะที่การสั่งซื้อวัตถุดิบจะมีปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต�่า	(Minimum	Order)	จึงท�าให้มีวัตถุดิบ
คงเหลืออยู่จ�านวนหนึ่ง	

-	 เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภท	เช่น	Copper	Foil	ลวดกลมอาบน�้ายา	เป็นต้น	จะมีลักษณะเป็นม้วน	ในการเบิกใช้
วัตถุดิบจะมีเศษทองแดงหรือลวดที่เหลือปลายม้วน	ซึ่งบริษัทฯ	จะพิจารณาขายเศษวัตถุดิบดังกล่าวตามความ
เหมาะสม	โดยในระหว่างทีย่งัไม่ได้มกีารตดัจ�าหน่ายออกไป	บรษิทัฯ	จะยงัคงบนัทกึเศษทองแดงหรอืลวดดงักล่าว
เป็นวัตถุดิบคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	2555 ณ	31	ธ.ค.	2556 ณ	31	ธ.ค.2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 100.19 55.86 62.72 40.49 59.66 42.70

งานระหว่างท�า 11.45 6.39 21.17 13.67 11.27 8.07

สินค้าส�าเร็จรูป 57.22 31.90 65.75 42.46 60.75 43.47

สินค้าระหว่างทาง 10.51 5.86 5.23 3.38 8.04 5.76

รวมสินค้าคงเหลือ 179.37 100.00 154.87 100 139.72 100

หัก	:	ส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพและส�ารองค่าเผื่อ
							มูลค่าสินค้าลดลง (3.13) (3.52) (3.44)

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 176.24 151.35 136.28

	 	 หากพจิารณาสดัส่วนสนิค้าส�าเรจ็รปูต่อสนิค้าคงเหลอืซึง่เท่ากบัร้อยละ	31.90	ณ	สิน้ปี	2555	ร้อยละ	42.46	ณ	สิน้ปี	
2556	และร้อยละ	43.47	ณ	สิน้ไป	2557	จะเหน็ว่าเปลีย่นแปลงไปไนทศิทางเดยีวกนักบัระยะเวลาการขายสนิค้าซึง่เท่ากบั	
29.04	วัน	37.88	วัน	และ	39.80	วัน	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	สินค้าส�าเร็จรูป	ประกอบด้วย	(1)	หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
และรอจัดส่งให้แก่ลูกค้า	เนื่องจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่	บริษัทฯ	จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามสถานที่ที่
ลูกค้าระบุไว้	ดังนั้น	ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ	ซึ่งในบางครั้งลูกค้าจะแจ้งเลื่อน
ก�าหนดการจดัส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	ท�าให้บรษิทัฯ	จะยงัคงบนัทกึหม้อแปลงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปู	เนือ่งจากตาม
นโยบายบญัชขีองบรษิทัฯ	จะบนัทกึเป็นรายได้ต่อเมือ่ได้จดัส่งหม้อแปลงให้แก่ลกูค้าแล้วเท่านัน้	(2)	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติ
ส�ารองไว้เพื่อขาย	จากการที่ในปี	2554	และปี	2555	ยอดขายของบริษัทฯ	เติบโตอย่างก้าวกระโดด	บริษัทฯ	จึงให้ความ
ส�าคญักบัการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเรจ็รปูส�ารองไว้เพือ่ขายมากขึน้ตัง้แต่ปี	2556	เป็นต้นมา	โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดมาตรฐานทีม่ยีอดสัง่ซือ้เป็นประจ�า	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ	สามารถวางแผนการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	
จากสาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้บริษัทฯ	มีหม้อแปลงส�าเร็จรูปคงเหลือเพิ่มขึ้น	

	 	 ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
จ�านวน	139.73	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	9.78	โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองดังกล่าว	
ประกอบด้วย	วัตถุดิบจ�านวน	67.71	ล้านบาท	ลดลงจากยอด	ณ	สิ้นป	ี2556	คิดเป็นร้อยละ	0.36	งานระหว่างท�าจ�านวน	
11.27	ล้านบาท	ลดลงจากยอด	ณ	สิ้นปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	46.78	และสินค้าส�าเร็จรูปจ�านวน	60.75	ล้านบาท	ลดลง
จากยอด	ณ	สิ้นปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	7.60	จะเห็นได้ว่างานระหว่างท�าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งเป็นผลมาจากปี	2557	
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ในช่วงไตรมาสสดุท้ายบรษิทัฯ	เร่งการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่ให้ทนัตามก�าหนดส่งมอบสนิค้าของลกูค้าซึง่มจี�านวนมาก
จะเห็นได้จากยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปีสูงถึง	368.27	ล้านบาท	

	 	 ณ	สิ้นปี	2556	และปี	2557	บริษัทฯ	มกีารตั้งส�ารองสินค้าเสือ่มคุณภาพเท่ากบั	2.11	ล้านบาท	และ	1.77	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของสินค้า
คงเหลือแต่ละรายการ	หากรายการใดไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้	บริษัทฯ	จะพิจารณาขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นเศษ
วตัถดุบิและตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพเท่ากบัผลต่างระหว่างต้นทนุและราคาทีค่าดว่าจะขายได้	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้มี
การตัง้ส�ารองค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงเท่ากบั	1.41	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2556	และ	1.67	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2557	ซึง่เป็นการ
ตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูป	โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่างราคาต้นทุนของหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเร็จรูปกับมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้จากการขาย

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 บรษิทัฯ	มทีีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์สทุธ	ิจ�านวน	259.37	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2555	จ�านวน	314.17	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	
2556	และจ�านวน	323.42	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2557	คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากบั	ร้อยละ	32.96ร้อยละ	42.60	และ	
ร้อยละ	45.37	ตามล�าดบั	โดย	ในปี	2555	บรษิทัฯ	มทีีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์สทุธิเ์พิม่ขึน้จากปี	2554	จ�านวน	61.86	ล้านบาท	
เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารก่อสร้างอาคารส�านกังาน	(แล้วเสรจ็ในปี	2555)	และอาคารโรงงานเพิม่เตมิ	จ�านวน	30.03	ล้านบาท	
และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	22.10	ล้านบาท	เช่น	เครื่อง	Slit	เหล็ก	เครื่องตัดเหล็ก	และเครื่องพันคอยล์	
เป็นต้น

	 	 ในปี2556	บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จ�านวน	54.80	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	
มีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติม	จ�านวน	15.87	ล้านบาท	และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	74.00ล้านบาท	
เช่น	เครื่อง	เครื่องทดสอบหม้อแปลง	เครื่องตัดเหล็ก	และเครื่องพันคอยล์	เป็นต้น

	 	 ส�าหรับปี	2557	บริษัท	ฯ	มี	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากป	ี2556	จ�านวน	43.38	ล้านบาท	จากการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	เช่น	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่องพับเหล็ก	เป็นต้น

 (ข)  สภาพคล่อง

	 กระแสเงินสด

	 	 ในปี	2555	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด�าเนินงานจ�านวน	8.70	ล้านบาท	ถึงแม้ว่า	บริษัทฯ	จะมีก�าไร
ก่อนหกัภาษสีงูถงึ	155.44	ล้านบาท	แต่กไ็ด้น�าไปใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน	ในส่วนของลกูหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้จ�านวน	145.39	
ล้านบาท	สินค้าที่เพิ่มขึ้น	28.94	ล้านบาท	และบริษัทฯ	น�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	เพิ่มขึ้นจ�านวน	78.39	ล้านบาท	
สนิทรพัย์ทีส่�าคญัทีล่งทนุ	เช่น	อาคารส�านกังานและอาคารโรงงาน	จ�านวน	30.03	ล้านบาท	เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวน	
22.10	ล้านบาท	และซื้อเครื่องใช	้เครื่องตกแต่งส�านักงานและยานพาหนะเพิ่มขึ้น	ในขณะที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิ
จากการจัดหาเงิน	จ�านวน	64.05	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น	จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน	74.37	
ล้านบาท	เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน	46.27	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	37.99	ล้านบาท	
จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ในปี	2555	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน3.35	ล้านบาท

	 	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธใิด้มาจากการด�าเนนิงานจ�านวน	249.93	ล้านบาท	เนือ่งจาก	บรษิทัฯมกี�าไร
ก่อนหกัภาษจี�านวน	93.53	ล้านบาท	และได้รบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าจ�านวน	130.92	ล้านบาท	สนิค้าลดลง	24.50	ล้านบาท	
และบรษิทัฯ	น�าเงนิไปลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร	เพิม่ขึน้จ�านวน	82.30	ล้านบาท	สนิทรพัย์ทีส่�าคญัทีล่งทนุ	เช่น	อาคารโรงงาน	
จ�านวน	15.87	ล้านบาท	เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวน	74.00	ล้านบาท	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรม
จัดหาเงิน	จ�านวน	118.87	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน	66.72	ล้านบาท	
มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน	29.92	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	61.95	ล้านบาท	จาก
สาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ในปี	2556	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ�านวน	73.82	ล้านบาท

	 	 ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	59.54	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	
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เนือ่งจาก	บรษิทั	ฯ	มกี�าไรก่อนหกัภาษจี�านวน	69.84	ล้านบาท	และได้น�าไปใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน	ในส่วนของลกูหนีก้าร
ค้าที่เพิ่มขึ้น	24.23	ล้านบาท	และบริษัท	ฯ	น�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	เพิ่มขึ้นจ�านวน	45.73	ล้านบาทซึ่งสินทรัพย์
ที่ส�าคัญที่ลงทุน	เช่น	เครื่องจักร	และอุปกรณ์โรงงาน	จ�านวน	29.20	ล้านบาท	เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส�านักงาน	6.57	
ล้านบาท	และยานพาหนะ	3.15	ล้านบาท	และบริษัท	ฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน	จ�านวน	58.98	
ล้านบาท	โดยบรษิทัฯ	มกีารช�าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจ�านวน	25.22	ล้านบาท	มเีงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้	15.40	
ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	42.00	ล้านบาท	จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ปี	2557	มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด	ลดลงจ�านวน	31.12	ล้านบาท

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน (8.70) 249.93 59.54

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (58.70) (57.23) (31.69)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน 64.05 (118.87) (58.98)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (3.35) 73.82 (31.12)

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 	 ณ	สิ้นปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.80	เท่า	1.88	เท่า	และ	1.92	เท่า	ตามล�าดับ	และ
มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	1.19	เท่า	1.18	เท่า	และ	1.22	เท่าตามล�าดับ	สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เรว็มส่ีวนต่างจากอตัราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนัน้	เนือ่งจากบรษิัทฯ	มสีดัส่วนสนิค้าคงเหลอืต่อสนิทรพัย์หมนุเวยีน
ในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ	33.59	ร้อยละ	36.17	และร้อยละ	35.59	ตามล�าดับ

	 	 เมื่อพิจารณา	Cash	Cycle	ของบริษัทฯ	จะเห็นว่าบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	63.70	วัน	ในปี	2555	78.32	วัน	
ในปี	2556	และ	62.48	วันในปี	2557	ส�าหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	ในปี	2555-2557	อยู่ที่	73.09	วัน	90.12	
วัน	และ	69.79	วัน	ตามล�าดับ	ในปี	2556	ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น	เนื่องจากในปี	2555	บริษัทฯ	มี
การขายสินค้าให้กับโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีการส่งมอบงานช่วงปลายปีท�าให้มีลูกหนี้คงค้างสูงขึ้นและประกอบกับปัญหา
ทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลให้การเก็บหนี้ล่าช้าซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการช�าระหนี้	ซึ่งระยะเวลาช�าระหนี้
อยู่ที่	49.68	วัน	ส�าหรับปี	2557	ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทอยู่ที่	69.79	วัน	ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทมี
การปรับปรุงด�าเนินการต่างๆ	มีการติดตามอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้การติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง		 	(เท่า) 1.80 1.88 1.92

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 (เท่า) 1.19 1.18 1.22

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 (วัน) 73.09 90.12 69.79

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 (วัน) 29.04 37.88 39.80

ระยะเวลาช�าระหนี้	 (วัน) 38.43 49.68 47.10

Cash	Cycle		(วัน) 63.70 78.32 62.48

	 	

 (ค)  แหล่งที่มาของเงินทุน

	 หนี้สิน

	 	 ณ	สิน้ปี	2555-2557	บรษิทัฯ	มหีนีส้นิรวมจ�านวน	326.06	ล้านบาท	จ�านวน	260.42	ล้านบาท	และจ�านวน	224.66	
ล้านบาท	ตามล�าดบั	จะเหน็ว่าหนีส้นิรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้หรอืลดลงแปรตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง	เนือ่งจากบรษิทัฯ
ต้องท�าการซือ้วตัถดุบิเพือ่ให้เพยีงพอต่อการผลติสนิค้า	ซึง่หากพจิารณาโครงสร้างหนีส้นิของบรษิทัฯ	จะพบว่าหนีส้นิส่วน
ใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับร้อยละ	
89.28	ณ	สิน้ปี	2555	ร้อยละ	85.15	ณ	สิน้ปี	2556	และร้อยละ	88.59	ณ	สิน้ปี	2557	หนีส้นิหมนุเวยีนทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ	29.65	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นป	ี2557	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืม

รายงานประจ�าปี 2557                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

81



ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงนิ	(Promissory	Note	:	P/N)	และ	LC/TR	ทีใ่ช้ในการสัง่ซือ้วตัถดุบิทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	
นอกจากนี้	หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึงเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	29.43	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2557

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	สิ้นปี	2555	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	200	ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	462.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	
ณ	สิ้นปี	2554	จ�านวน	80.40	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน	จ�านวน	118.40	ล้านบาท	ในขณะที่
บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	37.99	ล้านบาท	

	 	 ณ	สิน้ปี	2556	บรษิทัฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	475.42	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2555	จ�านวน	12.51	ล้าน
บาท	ซึง่เพิม่ขึน้จากผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน	จ�านวน	74.51	ล้านบาท	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	มกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้
จ�านวน	62.00	ล้านบาท

	 	 ณ	สิ้นปี	2557	บริษัท	ฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	488.12	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2556	จ�านวน	12.70	
ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน	จ�านวน	54.52	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัท	ฯ	มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหุ้นจ�านวน	42.00	ล้านบาท

	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 	 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	เท่ากับ	0.71	เท่า	ณ	สิ้นปี	2555	และเท่ากับ	0.55	เท่า	
ณ	สิ้นปี	2556	และเท่ากับ	0.46	เท่าในปี	2557	ในปี	2555	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ปีอื่นๆ	สาเหตุหลักเกิดจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจ�านวนมากเพื่อให้เพียงพอส�าหรับ	
การผลิตสินค้าในช่วงไตรมาส	4	ของปี	2555	และไตรมาส	1	ปี	2556	ท�าให้เงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ในการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น	
เป็นจ�านวน	137.24	ล้านบาทในปี	2555	จาก	64.46	ล้านบาทในปี	2554	และในปี	2555	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	
เป็นจ�านวน	40.77	ล้านบาท	จาก	10.16	ล้านบาทในปี	2554	จากงบลงทุนในอาคารส�านักงานแห่งใหม่	อาคารโรงงาน
และเครื่องจักร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และส�าหรับปี	2557	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	0.46	เท่า	
ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	44.19	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	ซึ่งมี
จ�านวน	54.02	ล้านบาทจากการจ่ายช�าระตามปกติ	และในปี	2556	มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพในการผลิตให้สูงขึ้น	

3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
		 	 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลงาน	เนื่องจากลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	จะมีกระบวนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธีประกวดราคา	ท�าให้
รายได้จากการขายของบรษิทัฯ	อาจมคีวามไม่แน่นอนเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากขึน้อยูก่บัความสามารถในการประมลูงาน	นอกจากนี้	
ยงัขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคญั	ซึง่จะส่งผลกระทบถงึช่วงระยะเวลาทีห่น่วยงานดงักล่าว	
จะเปิดประมูลงาน	โดยในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณร้อยละ	32-45	
ของรายได้จากการขายรวม	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ติดต่อท�าธุรกิจกัน
มาเป็นเวลานานท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	มาอย่างต่อเนื่อง	และได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของ
หม้อแปลงไฟฟ้า	ประกอบกับบริษัทฯ	ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งสองแห่ง	ผู้บริหารจึงเชื่อว่าบริษัทฯ	มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้
แก่ทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	

4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 	 ในรอบปีบญัช	ี2557	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2557	บรษิทัฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช	ี(Audit	Fee)	ให้แก่ผูส้อบบญัชี	
ของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	860,000	บาท	นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว	บริษัทฯ	ไม่มี
ค่าบรกิารอืน่ทีต้่องช�าระให้กบัผูส้อบบญัช	ีส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	และบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชี
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2557  31 ธันวำคม 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 86,235,626            117,360,228           
เงินลงทุนช่ัวคราว 6 108,405                10,842,674            
ลูกหนีก้ารค้า - ลูกค้าทัว่ไป - สุทธิ 7 146,173,389           126,072,694           

- บรษัิททีเ่กีย่วข้อง 7, 8 2,985,557              3,085,449              
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 136,286,162           151,350,355           
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรยีกคืน 1,933,404              375,716                
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 9,259,672              7,771,228              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 382,982,215           416,858,344           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากัดในการใช้ 10 773,995                579,588                
เงินลงทุนอ่ืน 11 50,000                  50,000                  
ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 323,424,007           314,170,253           
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ 13 2,111,760              1,640,317              
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17.1 3,442,953              2,545,110              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 329,802,715           318,985,268           

รวมสินทรัพย์ 712,784,930           735,843,612           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (         นายศิรพิงศ์  บุญตาม         )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 1

บำท

ครัง้ที ่_______ เม่ือวันที ่______________________
งบการเงินฉบับนีไ้ด้รบัอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 14 66,675,216           74,048,052           
เจ้าหนีก้ารค้า 66,167,347           75,985,382           
เจ้าหนีอ่ื้น 3,045,304             4,532,156             
หนีส้ินทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

- เงินกูย้ืมระยะยาว 15 24,679,459           22,932,000           
- หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 3,626,927             3,075,568             

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12,926,416           11,103,293           
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18 12,374,617           12,314,347           
เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า 3,757,698             7,651,213             
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 19 5,769,757             10,111,066           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 199,022,741          221,753,077          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 15 19,515,400           31,084,859           
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16 3,554,767             5,156,614             
หนีส้ินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 20 2,567,572             2,428,554             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,637,739           38,670,027           

รวมหนีสิ้น 224,660,480          260,423,104          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (         นายศิรพิงศ์  บุญตาม         )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 2

บำท

งบการเงินฉบับนีไ้ด้รบัอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เม่ือวันที ่______________________
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม

หมำยเหตุ 2557 2556

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขาย 26 743,826,369            783,879,695            
รายได้จากการบริการ 26 16,675,786             20,074,959             
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 760,502,155            803,954,654            

ต้นทุนขำยและบริกำร
ต้นทุนขาย 24, 26 (565,141,901)           (582,686,601)           
ต้นทุนบริการ 24, 26 (15,011,497)            (9,733,061)              
รวมต้นทุนขำยและบริกำร (580,153,398)           (592,419,662)           

ก ำไรข้ันต้น 180,348,757            211,534,992            
รายได้อ่ืน 7,963,799               6,377,232               
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 4,414,415               (7,489,281)              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 192,726,971            210,422,943            
ค่าใช้จ่ายในการขาย 24 (39,887,393)            (36,691,338)            
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24 (75,463,491)            (73,254,255)            
รวมค่ำใช้จ่ำย (115,350,884)           (109,945,593)           

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 77,376,087             100,477,350            

ต้นทุนทางการเงิน (7,539,040)              (6,942,414)              
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 69,837,047             93,534,936             
ภาษีเงินได้ 17.2 (14,541,979)            (19,025,338)            
ก ำไรส ำหรับปี 55,295,068             74,509,598             
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (591,756)                -                       
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี 54,703,312             74,509,598             

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน
ก าไร (บาทต่อหุ้น) 0.28                      0.37                      
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก (หุ้น) 200,000,000            200,000,000            

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

บำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

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

2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 69,837,047            93,534,936            
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 38,100,079            35,950,042            
ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 3,206,511             1,350,920             
ค่ำเผือ่สินค้ำเสือ่มคุณภำพและมูลค่ำสินค้ำลดลง 83,078                  396,433                
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ (2,438,039)            (1,003,060)            
ก ำไรทีย่ังไม่เกิดขึน้จำกอัตรำแลกเปลีย่น (3,795,967)            (1,754,980)            
ก ำไรจำกกำรปรบัมูลค่ำเงินลงทุนทีย่ังไม่ได้เกิดขึน้จรงิ (943)                     (2,970)                  
ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 1,252,395             208,613                
ดอกเบ้ียจ่ำย 7,539,040             6,942,414             

เงินสดรับจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 113,783,201          135,622,348          

   สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - ลูกค้ำทัว่ไป (24,232,265)           130,922,537          
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 119,025                (2,811,874)            
สินค้ำคงเหลือ 14,981,115            24,498,717            
ภำษมูีลค่ำเพิม่รอเรยีกคืน (1,557,688)            3,041,108             
สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ (1,488,444)            171,517                

   หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (9,921,645)            (1,472,334)            
เจ้ำหนีอ้ืน่ (1,486,852)            1,224,347             
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 60,270                  (811,778)               
เงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ (3,893,515)            4,229,580             
หนีส้ินหมุนเวียนอืน่ (4,359,609)            1,191,455             
จ่ำยหนีส้ินตำมภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (1,974,080)            -                      

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 80,029,513            295,805,623          
จ่ำยดอกเบ้ีย (7,017,593)            (6,844,700)            
จ่ำยภำษเีงินได้ (13,468,760)           (39,034,251)           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 59,543,160            249,926,672          

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

บำท

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม

2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 69,837,047            93,534,936            
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 38,100,079            35,950,042            
ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 3,206,511             1,350,920             
ค่ำเผือ่สินค้ำเสือ่มคุณภำพและมูลค่ำสินค้ำลดลง 83,078                  396,433                
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ (2,438,039)            (1,003,060)            
ก ำไรทีย่ังไม่เกิดขึน้จำกอัตรำแลกเปลีย่น (3,795,967)            (1,754,980)            
ก ำไรจำกกำรปรบัมูลค่ำเงินลงทุนทีย่ังไม่ได้เกิดขึน้จรงิ (943)                     (2,970)                  
ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 1,252,395             208,613                
ดอกเบ้ียจ่ำย 7,539,040             6,942,414             

เงินสดรับจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 113,783,201          135,622,348          

   สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - ลูกค้ำทัว่ไป (24,232,265)           130,922,537          
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 119,025                (2,811,874)            
สินค้ำคงเหลือ 14,981,115            24,498,717            
ภำษมูีลค่ำเพิม่รอเรยีกคืน (1,557,688)            3,041,108             
สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ (1,488,444)            171,517                

   หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (9,921,645)            (1,472,334)            
เจ้ำหนีอ้ืน่ (1,486,852)            1,224,347             
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 60,270                  (811,778)               
เงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ (3,893,515)            4,229,580             
หนีส้ินหมุนเวียนอืน่ (4,359,609)            1,191,455             
จ่ำยหนีส้ินตำมภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (1,974,080)            -                      

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 80,029,513            295,805,623          
จ่ำยดอกเบ้ีย (7,017,593)            (6,844,700)            
จ่ำยภำษเีงินได้ (13,468,760)           (39,034,251)           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 59,543,160            249,926,672          

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

บำท
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

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

2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากัดในการใช้เพิม่ขึน้ (194,407)              (579,588)              
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 10,735,212           24,451,600           
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 5,142,471             1,196,263             
ซือ้สินทรพัย์ (45,729,758)          (82,303,546)          
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (1,645,950)            -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (31,692,432)          (57,235,271)          

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารลดลง (2,567,333)            (66,717,249)          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ 15,400,000           29,920,000           
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (25,222,000)          (16,672,000)          

จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (4,586,627)            (3,447,646)            
จ่ายเงินสดปันผล (41,999,370)          (61,952,074)          

เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (58,975,330)          (118,868,969)         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ (31,124,602)          73,822,432           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 117,360,228          43,537,796           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันส้ินปี 86,235,626           117,360,228          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

    ซือ้สินทรพัย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,154,000             2,487,008             

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

บำท

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม

2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากัดในการใช้เพิม่ขึน้ (194,407)              (579,588)              
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 10,735,212           24,451,600           
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 5,142,471             1,196,263             
ซือ้สินทรพัย์ (45,729,758)          (82,303,546)          
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (1,645,950)            -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (31,692,432)          (57,235,271)          

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารลดลง (2,567,333)            (66,717,249)          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ 15,400,000           29,920,000           
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (25,222,000)          (16,672,000)          

จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (4,586,627)            (3,447,646)            
จ่ายเงินสดปันผล (41,999,370)          (61,952,074)          

เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (58,975,330)          (118,868,969)         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ (31,124,602)          73,822,432           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 117,360,228          43,537,796           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันส้ินปี 86,235,626           117,360,228          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

    ซือ้สินทรพัย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,154,000             2,487,008             

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

บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ __________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            8     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 และได้จดทะเบียนเปล่ียนสถานะเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2553 หุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จ าหน่ายและซ่อมบ ารุงหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะ 
กรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ต้องให้สอดคล้อง
กับงบการเงินที่จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย 
 
งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 
2.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 
มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            8     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 และได้จดทะเบียนเปล่ียนสถานะเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2553 หุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จ าหน่ายและซ่อมบ ารุงหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะ 
กรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ต้องให้สอดคล้อง
กับงบการเงินที่จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย 
 
งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 
2.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 
มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  
  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2557                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

89



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
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2.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบัญชีในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน
นี้ในปีที่น ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็น
มาตรฐานการบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้
รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได้  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 01 เรื่อง งบการเงินรวม  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 01 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมี
อ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ 
หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการส่ัง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการ
ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากในการทบทวนว่าบริษัทมีอ านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะต้องน าบริษัทใดมาจัดท างบ
การเงินรวมบ้าง  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้น
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานน้ี 

  
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงิน 

 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            9     
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

 
การตีความมาตรฐานการบญัช ี

 

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแ้ก่ผู้เชา่ 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทุนเวบ็ไซต ์

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 
แนวปฏิบตัิทางการบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 

 
มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินน้ี  
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2.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบัญชีในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน
นี้ในปีที่น ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็น
มาตรฐานการบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้
รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได้  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 01 เรื่อง งบการเงินรวม  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 01 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมี
อ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ 
หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการส่ัง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการ
ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากในการทบทวนว่าบริษัทมีอ านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะต้องน าบริษัทใดมาจัดท างบ
การเงินรวมบ้าง  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้น
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานน้ี 

  
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

 
การตีความมาตรฐานการบญัช ี

 

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแ้ก่ผู้เชา่ 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทุนเวบ็ไซต ์

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 
แนวปฏิบตัิทางการบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 

 
มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินน้ี  

รายงานประจ�าปี 2557                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการขายรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบ โอนความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 
โดยไม่รวมภาษีและสุทธิจากส่วนลด 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยไม่รวมภาษีและสุทธิจากส่วนลด 
 
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง
มูลค่าน้อย 
 
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
 
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ   
ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ 
 
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 ซึ่งปันส่วนตามขั้นตอนการผลิต 
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บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้า เมื่อสินค้าเคล่ือนไหวช้า 
หรือเมื่อเส่ือมคุณภาพ 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนค านวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็น
เงินสด และจ านวนเทียบเท่าเงินสดในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ต้นทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพย์สินถูกขายหรือเลิกใช้งาน 
ก าไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเหล่าน้ันจะแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจาก
กันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มี
ดังนี ้

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

                                   
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
 
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่า
ซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี  
 
ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            00     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการขายรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบ โอนความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 
โดยไม่รวมภาษีและสุทธิจากส่วนลด 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยไม่รวมภาษีและสุทธิจากส่วนลด 
 
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง
มูลค่าน้อย 
 
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
 
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ   
ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ 
 
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 ซึ่งปันส่วนตามขั้นตอนการผลิต 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            02     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้า เมื่อสินค้าเคล่ือนไหวช้า 
หรือเมื่อเส่ือมคุณภาพ 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนค านวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็น
เงินสด และจ านวนเทียบเท่าเงินสดในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ต้นทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพย์สินถูกขายหรือเลิกใช้งาน 
ก าไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเหล่าน้ันจะแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจาก
กันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มี
ดังนี ้

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

                                   
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
 
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่า
ซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี  
 
ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่
บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
     
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
เคร่ืองมือทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า 
เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ใน
แต่ละหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
 
ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปี 
โดยถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก  
 
การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 
สัญญาเช่า – กรณีที่เป็นผู้เช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนไปให้ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานของทรัพย์สินนั้น  
 
การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ย
ปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนที่เป็นอยู่ ณ วันนั้น ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร 
 
ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องช าระหรือชดใช้ตามภาระผูกพัน
นั้น และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 

 
 

รายงานประจ�าปี 2557                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่
บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
     
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
เคร่ืองมือทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า 
เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ใน
แต่ละหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
 
ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปี 
โดยถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก  
 
การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 
สัญญาเช่า – กรณีที่เป็นผู้เช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนไปให้ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานของทรัพย์สินนั้น  
 
การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ย
ปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนที่เป็นอยู่ ณ วันนั้น ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร 
 
ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องช าระหรือชดใช้ตามภาระผูกพัน
นั้น และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รับรูถ้ึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันอาจเกิดมาจากการที่ไม่
สามารถเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้
คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 

 
4.1.2 ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าลดลง และเส่ือมคุณภาพ 

 
บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าลดลง และเส่ือมสภาพ (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการ            
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาค้างคงค้าง และการเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

  
4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และ โปรแกรม
คอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่า
ซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เส่ือมสภาพ
หรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 

4.1.4 สัญญาเช่า 
 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทได้โอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยพิจารณาจากเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
 

4.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์
 
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ ผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินทรัพย์  
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

4.1.6 ผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือน
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการ
ก าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้  

 
4.1.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของบริษัทที่น ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  นอกจากนั้น ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่
แน่นอนของกฎหมายภาษี 

 
4.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ 

 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 บาท 
 2557  2556 
    

เงินสด  160,000  160,000 
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน 5,758,912  22,276,219 
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรพัย ์ 80,316,714  94,924,009 

รวม 86,235,626  117,360,228 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รับรูถ้ึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันอาจเกิดมาจากการที่ไม่
สามารถเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้
คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 

 
4.1.2 ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าลดลง และเส่ือมคุณภาพ 

 
บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าลดลง และเส่ือมสภาพ (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการ            
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาค้างคงค้าง และการเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

  
4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และ โปรแกรม
คอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่า
ซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เส่ือมสภาพ
หรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 

4.1.4 สัญญาเช่า 
 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทได้โอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยพิจารณาจากเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
 

4.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์
 
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ ผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินทรัพย์  
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            01     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

4.1.6 ผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือน
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการ
ก าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้  

 
4.1.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของบริษัทที่น ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  นอกจากนั้น ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่
แน่นอนของกฎหมายภาษี 

 
4.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ 

 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 บาท 
 2557  2556 
    

เงินสด  160,000  160,000 
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน 5,758,912  22,276,219 
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรพัย ์ 80,316,714  94,924,009 

รวม 86,235,626  117,360,228 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            07     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 บาท 

 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 10,842,674 
บวก เงินลงทุนเพิม่ระหว่างงวด 115,000,000 
หัก   ขายเงินลงทุนระหว่างงวด (125,735,212) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรพัย์ 943 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 108,405 

 
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุน
ดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน 

 

 
7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนีท้ี่ค้างช าระได้ดังนี้ 
 
 บาท 
 2557  2556 
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป    
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 77,634,281  67,564,034 
ค้างช าระ :    

ไม่เกิน 3 เดือน 60,586,260  53,457,225 
3 – 6 เดือน 3,398,756  4,591,335 
6 – 12 เดือน 4,554,092   460,100  
มากกว่า 12 เดือน 8,665,044  5,458,533 

รวม 154,838,433  131,531,227 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,665,044)  (5,458,533) 
สุทธิ 146,173,389  126,072,694 
    
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกีย่วข้อง    
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 1,833,828  3,085,449 
ค้างช าระ :    

3 – 6 เดือน             -              - 
6 – 12 เดือน 1,151,729  - 

รวม 2,985,557  3,085,449 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            08     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

8. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรือกรรมการ
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทั่วไป และใกล้เคียงกับราคาตลาด 

 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
มีดังนี ้

 
   บาท 

   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา  2557  2556 
      
รายได้จากการขาย ราคาตลาด  11,128,019  11,934,231 
ซื้อวัตถุดิบ ราคาตลาด  -  506,387 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ราคาที่ตกลงร่วมกัน  42,500  4,500 
      
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั      
ผลประโยชนป์ัจจุบัน   13,515,811  15,122,761 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน   128,340  148,043 

รวม   13,644,151  15,270,804 
 
ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้

 
   บาท 

 ความสัมพันธ ์  2557  2556 
      
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกีย่วข้อง    

 
1,151,729 

  
QTC-PANCO Co., Ltd. (จดทะเบียนใน 
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

กรรมการและ 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน   2,456,717 

บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ ากัด ญาติของกรรมการ  1,833,828  628,732 
รวม   2,985,557  3,085,449 
      
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน      
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน - ผู้บริหารส าคัญ   729,498  1,497,873 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            07     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 บาท 

 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 10,842,674 
บวก เงินลงทุนเพิม่ระหว่างงวด 115,000,000 
หัก   ขายเงินลงทุนระหว่างงวด (125,735,212) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรพัย์ 943 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 108,405 

 
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุน
ดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน 

 

 
7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนีท้ี่ค้างช าระได้ดังนี้ 
 
 บาท 
 2557  2556 
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป    
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 77,634,281  67,564,034 
ค้างช าระ :    

ไม่เกิน 3 เดือน 60,586,260  53,457,225 
3 – 6 เดือน 3,398,756  4,591,335 
6 – 12 เดือน 4,554,092   460,100  
มากกว่า 12 เดือน 8,665,044  5,458,533 

รวม 154,838,433  131,531,227 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,665,044)  (5,458,533) 
สุทธิ 146,173,389  126,072,694 
    
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกีย่วข้อง    
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 1,833,828  3,085,449 
ค้างช าระ :    

3 – 6 เดือน             -              - 
6 – 12 เดือน 1,151,729  - 

รวม 2,985,557  3,085,449 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            08     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

8. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรือกรรมการ
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทั่วไป และใกล้เคียงกับราคาตลาด 

 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
มีดังนี ้

 
   บาท 

   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา  2557  2556 
      
รายได้จากการขาย ราคาตลาด  11,128,019  11,934,231 
ซื้อวัตถุดิบ ราคาตลาด  -  506,387 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ราคาที่ตกลงร่วมกัน  42,500  4,500 
      
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั      
ผลประโยชนป์ัจจุบัน   13,515,811  15,122,761 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน   128,340  148,043 

รวม   13,644,151  15,270,804 
 
ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้

 
   บาท 

 ความสัมพันธ ์  2557  2556 
      
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกีย่วข้อง    

 
1,151,729 

  
QTC-PANCO Co., Ltd. (จดทะเบียนใน 
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

กรรมการและ 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน   2,456,717 

บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ ากัด ญาติของกรรมการ  1,833,828  628,732 
รวม   2,985,557  3,085,449 
      
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน      
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน - ผู้บริหารส าคัญ   729,498  1,497,873 
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9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 บาท 
 2557  2556 
    
วัตถุดิบ 59,663,683  62,716,254 
งานระหว่างท า  11,269,825  21,175,430 
สินค้าส าเร็จรูป 60,752,644  65,752,767 
สินค้าระหว่างทาง 8,041,685  5,230,657 
รวม 139,727,837  154,875,108 
หัก ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (3,441,675)  (3,524,753) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 136,286,162  151,350,355 

 
บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังต่อไปนี้ 
 
 บาท 

  

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 3,524,753 
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (83,078) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,441,675 

 
10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จ านวน 0.77 ล้านบาท มีข้อจ ากัดการใช้เนื่องจากเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อบริษัทส าหรับการปฏิบัติตามสัญญาขาย
สินค้า (31 ธันวาคม 2556 : 0.58 ล้านบาท) 
 

11. เงินลงทุนอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 
  อัตรารอ้ยละของการถอืหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

ชื่อบรษิัท ลักษณะธุรกิจ 2557 2556 2557 2556 
      
บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด ให้บริการฝึกอบรมด้านบริหารงาน

พาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม 0.83 0.83 50,000 50,000 

 
 
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

 บาท 
 2556  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  2557 

รำคำทุน          
ที่ดิน 31,089,980        -        -        -  31,089,980 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,803,391        -  (677,317)        -  2,126,074 
อาคาร 154,556,416  3,841,650  (826,408)  1,091,754  158,663,412 
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 193,895,018   6,566,907  (24,981,583)  56,492,050  231,972,392 
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน 34,780,624  5,485,422  (940,408)  682,080  40,007,718 
ยานพาหนะ 27,925,022  3,154,000  (474,490)        -  30,604,532 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 454,415   637,339        -  (1,091,754)       - 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 29,096,668  29,198,440        -  (57,174,130)  1,120,978 
    รวม 474,601,534  48,883,758  (27,900,206)        -  495,585,086 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร 30,036,651  9,053,534  (421,655)        -  38,668,530 
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 95,675,755  18,225,250  (23,529,762)        -  90,371,243 
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน 19,464,690  5,470,143  (769,872)        -  24,164,961 
ยานพาหนะ 15,254,185  4,176,650  (474,490)        -  18,956,345 
    รวม 160,431,281  36,925,577  (25,195,779)        -  172,161,079 
          
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 314,170,253        323,424,007 
          
กำรปันส่วนค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
ต้นทุนขายและบริการ 20,111,281        23,420,699 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 14,075,397        13,504,878 

รวม 34,186,678        36,925,577 
 

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่งได้ถูกจดจ านองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส าหรับวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารแห่งหนึ่ง ดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 14 และ 15 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุน
จ านวน 75.63 ล้านบาท และ 85.30 ล้านบาท ตามล าดับ  
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(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 บาท 
 2557  2556 
    
วัตถุดิบ 59,663,683  62,716,254 
งานระหว่างท า  11,269,825  21,175,430 
สินค้าส าเร็จรูป 60,752,644  65,752,767 
สินค้าระหว่างทาง 8,041,685  5,230,657 
รวม 139,727,837  154,875,108 
หัก ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (3,441,675)  (3,524,753) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 136,286,162  151,350,355 

 
บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังต่อไปนี้ 
 
 บาท 

  

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 3,524,753 
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (83,078) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,441,675 

 
10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จ านวน 0.77 ล้านบาท มีข้อจ ากัดการใช้เนื่องจากเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อบริษัทส าหรับการปฏิบัติตามสัญญาขาย
สินค้า (31 ธันวาคม 2556 : 0.58 ล้านบาท) 
 

11. เงินลงทุนอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 
  อัตรารอ้ยละของการถอืหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

ชื่อบรษิัท ลักษณะธุรกิจ 2557 2556 2557 2556 
      
บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด ให้บริการฝึกอบรมด้านบริหารงาน

พาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม 0.83 0.83 50,000 50,000 

 
 
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

 บาท 
 2556  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  2557 

รำคำทุน          
ที่ดิน 31,089,980        -        -        -  31,089,980 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,803,391        -  (677,317)        -  2,126,074 
อาคาร 154,556,416  3,841,650  (826,408)  1,091,754  158,663,412 
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 193,895,018   6,566,907  (24,981,583)  56,492,050  231,972,392 
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน 34,780,624  5,485,422  (940,408)  682,080  40,007,718 
ยานพาหนะ 27,925,022  3,154,000  (474,490)        -  30,604,532 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 454,415   637,339        -  (1,091,754)       - 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 29,096,668  29,198,440        -  (57,174,130)  1,120,978 
    รวม 474,601,534  48,883,758  (27,900,206)        -  495,585,086 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร 30,036,651  9,053,534  (421,655)        -  38,668,530 
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 95,675,755  18,225,250  (23,529,762)        -  90,371,243 
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส านักงาน 19,464,690  5,470,143  (769,872)        -  24,164,961 
ยานพาหนะ 15,254,185  4,176,650  (474,490)        -  18,956,345 
    รวม 160,431,281  36,925,577  (25,195,779)        -  172,161,079 
          
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 314,170,253        323,424,007 
          
กำรปันส่วนค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
ต้นทุนขายและบริการ 20,111,281        23,420,699 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 14,075,397        13,504,878 

รวม 34,186,678        36,925,577 
 

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่งได้ถูกจดจ านองเพื่อใช้เป็นหลักประกันส าหรับวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารแห่งหนึ่ง ดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 14 และ 15 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุน
จ านวน 75.63 ล้านบาท และ 85.30 ล้านบาท ตามล าดับ  
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            20     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

13. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 
 

                      บาท 
 2556  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2557 
        
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,077,186  1,645,950  (36,216)  11,686,920 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (8,436,869)  (1,174,502)  36,211  (9,575,160) 
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 1,640,317      2,111,760 
        
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 1,763,362      1,174,502 

 
14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อป ี  บาท 
 2557  2556  2557  2556 
        
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส ์ 1.00 – 7.40  4.50 – 5.88  31,675,216  59,048,052 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน MOR – 1.5  MOR – 1.5  35,000,000  15,000,000 

รวม     66,675,216  74,048,052 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมียอดคงเหลือของวงเงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตั๋วสัญญาใช้เงิน หนี้สิน
ภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาการโอนสิทธิ
เรียกร้องของเลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 2,155 ล้านบาท และ 2,122 ล้านบาท ตามล าดับ 
หนี้สินดังกล่าวค้ าประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12  
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

 บาท 
 2557  2556 
    
เงินกู้ยืมระยะยาว 44,194,859  54,016,859 
หัก ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (24,679,459)  (22,932,000) 
สุทธิ  19,515,400  31,084,859 

 
 
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            22     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

การเปล่ียนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 บาท 
  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 54,016,859 
บวก กู้เพิ่มเติม 15,400,000 
หัก   จ่ายคืนเงินกู ้ (25,222,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 44,194,859 

 
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนรวมประมาณ 1.91 ล้านบาทต่อเดือน เงินกู้ยืมทั้งหมดน้ีค้ าประกันโดยการจดจ านอง
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 

 
16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 

 
 บาท 
 2557  2556 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน    
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,892,833  3,430,853 
   - ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,701,808  5,374,283 
รวม 7,594,641  8,805,136 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (412,947)  (572,954) 
 7,181,694  8,232,182 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,626,927)  (3,075,568) 
สุทธิ 3,554,767  5,156,614 

 
บริษัทท าสัญญาเช่าการเงินส าหรับรถยนต์จากบริษัทลีสซิ่งในประเทศซึ่งมีระยะเวลา 3 - 4 ปี 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            20     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

13. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 
 

                      บาท 
 2556  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2557 
        
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,077,186  1,645,950  (36,216)  11,686,920 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (8,436,869)  (1,174,502)  36,211  (9,575,160) 
ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 1,640,317      2,111,760 
        
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 1,763,362      1,174,502 

 
14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อป ี  บาท 
 2557  2556  2557  2556 
        
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส ์ 1.00 – 7.40  4.50 – 5.88  31,675,216  59,048,052 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน MOR – 1.5  MOR – 1.5  35,000,000  15,000,000 

รวม     66,675,216  74,048,052 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมียอดคงเหลือของวงเงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตั๋วสัญญาใช้เงิน หนี้สิน
ภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาการโอนสิทธิ
เรียกร้องของเลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 2,155 ล้านบาท และ 2,122 ล้านบาท ตามล าดับ 
หนี้สินดังกล่าวค้ าประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12  
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

 บาท 
 2557  2556 
    
เงินกู้ยืมระยะยาว 44,194,859  54,016,859 
หัก ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (24,679,459)  (22,932,000) 
สุทธิ  19,515,400  31,084,859 

 
 
 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            22     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

การเปล่ียนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 บาท 
  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 54,016,859 
บวก กู้เพิ่มเติม 15,400,000 
หัก   จ่ายคืนเงินกู ้ (25,222,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 44,194,859 

 
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนรวมประมาณ 1.91 ล้านบาทต่อเดือน เงินกู้ยืมทั้งหมดน้ีค้ าประกันโดยการจดจ านอง
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 

 
16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 

 
 บาท 
 2557  2556 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน    
   - ครบก าหนดภายใน 1 ป ี 3,892,833  3,430,853 
   - ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,701,808  5,374,283 
รวม 7,594,641  8,805,136 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (412,947)  (572,954) 
 7,181,694  8,232,182 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,626,927)  (3,075,568) 
สุทธิ 3,554,767  5,156,614 

 
บริษัทท าสัญญาเช่าการเงินส าหรับรถยนต์จากบริษัทลีสซิ่งในประเทศซึ่งมีระยะเวลา 3 - 4 ปี 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

17. สินทรัพย์ / หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

17.1 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
 

 บาท 
  บันทึกเป็นรายได้ / ค่าใช้จ่าย  

 
1 มกราคม 

2557 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,091,707          641,302 - 1,733,009 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 704,951     (16,616) - 688,335 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 243,495     (11,746) - 231,749 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 878,809     (75,760) - 803,049 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน        485,711   (120,136)    147,939 513,514 
รวม     3,404,673    417,044    147,939 3,969,656 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 859,563 (332,860) - 526,703 
รวม 859,563 (332,860) - 526,703 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 2,545,110 749,904 147,939 3,442,953 

 
 บาท 
  บันทึกเป็นรายได้ / ค่าใช้จ่าย  

 
1 มกราคม 

2556 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 821,523 270,184 - 1,091,707      
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 625,664 79,287 - 704,951 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 255,242 (11,747) - 243,495 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 956,561 (77,752) - 878,809 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 425,245 60,466 -        485,711 
รวม 3,084,235 320,438 -     3,404,673 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,090,032 (230,469) - 859,563 
รวม 1,090,032 (230,469) - 859,563 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 1,994,203 550,907 - 2,545,110 

 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

17.2 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ มีดังนี ้
 

 บาท 
 2557  2556 

    

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปจัจุบัน 15,291,883  19,576,245 
รายไดภ้าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่คราว (749,904)    (550,907) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 14,541,979  19,025,338 
    

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

ลดลง 
 

(147,939) 
  

           - 
 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีที่แท้จริง 
 บาท 
 2557  2556 

    

ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 69,837,047  93,534,936 
อัตราภาษีร้อยละ        20    20 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได ้ 13,967,409  18,706,987 
จ านวนภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษ ี (1,000)              - 
จ านวนภาษีของรายการที่ถือเปน็ค่าใชจ้่าย 
     ตามประมวลรษัฏากร  

 
(71,888) 

  
(91,862) 

จ านวนภาษีของค่าใชจ้่ายต้องหา้ม 647,458  410,213 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 14,541,979  19,025,338 
    

อัตราภาษีทีแ่ทจ้ริง (ร้อยละ)  20.82  20.34 
 

18. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 บาท 
 2557  2556 

    
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารค้างจ่าย 4,750,000  6,830,000 
ค่าขนส่งค้างจ่าย 1,818,806  1,629,176 
ค่าใชจ้่ายในการส่งออกค้างจา่ย 1,830,136  439,892 
ค่านายหน้าค้างจ่าย 803,410  518,827 
อื่นๆ 3,172,265  2,896,452 

รวม 12,374,617  12,314,347 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21     
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17. สินทรัพย์ / หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

17.1 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
 

 บาท 
  บันทึกเป็นรายได้ / ค่าใช้จ่าย  

 
1 มกราคม 

2557 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,091,707          641,302 - 1,733,009 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 704,951     (16,616) - 688,335 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 243,495     (11,746) - 231,749 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 878,809     (75,760) - 803,049 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน        485,711   (120,136)    147,939 513,514 
รวม     3,404,673    417,044    147,939 3,969,656 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 859,563 (332,860) - 526,703 
รวม 859,563 (332,860) - 526,703 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 2,545,110 749,904 147,939 3,442,953 

 
 บาท 
  บันทึกเป็นรายได้ / ค่าใช้จ่าย  

 
1 มกราคม 

2556 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 821,523 270,184 - 1,091,707      
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 625,664 79,287 - 704,951 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 255,242 (11,747) - 243,495 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 956,561 (77,752) - 878,809 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 425,245 60,466 -        485,711 
รวม 3,084,235 320,438 -     3,404,673 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,090,032 (230,469) - 859,563 
รวม 1,090,032 (230,469) - 859,563 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 1,994,203 550,907 - 2,545,110 

 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

17.2 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ มีดังนี ้
 

 บาท 
 2557  2556 

    

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปจัจุบัน 15,291,883  19,576,245 
รายไดภ้าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่คราว (749,904)    (550,907) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 14,541,979  19,025,338 
    

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

ลดลง 
 

(147,939) 
  

           - 
 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีที่แท้จริง 
 บาท 
 2557  2556 

    

ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 69,837,047  93,534,936 
อัตราภาษีร้อยละ        20    20 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได ้ 13,967,409  18,706,987 
จ านวนภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษ ี (1,000)              - 
จ านวนภาษีของรายการที่ถือเปน็ค่าใชจ้่าย 
     ตามประมวลรษัฏากร  

 
(71,888) 

  
(91,862) 

จ านวนภาษีของค่าใชจ้่ายต้องหา้ม 647,458  410,213 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 14,541,979  19,025,338 
    

อัตราภาษีทีแ่ทจ้ริง (ร้อยละ)  20.82  20.34 
 

18. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 บาท 
 2557  2556 

    
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารค้างจ่าย 4,750,000  6,830,000 
ค่าขนส่งค้างจ่าย 1,818,806  1,629,176 
ค่าใชจ้่ายในการส่งออกค้างจา่ย 1,830,136  439,892 
ค่านายหน้าค้างจ่าย 803,410  518,827 
อื่นๆ 3,172,265  2,896,452 

รวม 12,374,617  12,314,347 
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19. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 บาท 
 2557  2556 

    

ส ารองค่าใช้จ่ายในการประกันสินค้า 4,015,245  4,394,043 
เงินมัดจ าค่าก่อสร้างอาคาร             -  2,058,117 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ย 928,987  520,752 
อื่นๆ 825,525  3,138,154 

รวม 5,769,757  10,111,066 
 
20. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
   บาท 

  2557  2556 
     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2,428,554  2,126,227 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน  1,252,395  204,613 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  121,008  97,714 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย  739,695             - 
ผลประโยชนจ์่าย  (1,974,080)                   - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,567,572  2,428,554 

 
บริษัทรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จากการค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดในเวลาใกล้เคียงกับ
ก าหนดช าระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตรา
การลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ซึ่งมีประมาณการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญดังนี้ 
 

 

 2557 2556 
   

อัตราคิดลด  ร้อยละ 4.97 ต่อปี ร้อยละ 4.97 ต่อปี 
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉล่ียในอนาคต ร้อยละ 7.78 ต่อปี ร้อยละ 7.78 ต่อปี 
เกษียณอายุ                   60 ปี 60 ปี 
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2551 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่า             
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินส ารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
สิบของทุนจดทะเบียน เงินส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   

 

22. เงินปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จ านวน 
200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 42 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2557 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสุทธิ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปัน
ผลทั้งส้ิน 62 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
 

23. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพนักงาน เป็นจ านวนเงิน 1.42 ล้านบาท (2556 : 1.25 ล้านบาท)  
 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 
 

 บาท 
 2557  2556 
    

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 467,844,530  522,666,230 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 14,905,728  (18,260,483) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 110,000  440,617 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 87,186,035  85,968,679 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  38,100,079  35,950,040 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 14,222,579  10,301,619 
ค่าขนส่ง 10,211,880  7,441,599 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 6,775,677  5,536,283 
ค่าเดินทาง 6,649,894  6,106,647 
ค่าไฟฟ้า 5,720,202  5,320,838 
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย 5,682,160  9,148,016 
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19. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 บาท 
 2557  2556 

    

ส ารองค่าใช้จ่ายในการประกันสินค้า 4,015,245  4,394,043 
เงินมัดจ าค่าก่อสร้างอาคาร             -  2,058,117 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ย 928,987  520,752 
อื่นๆ 825,525  3,138,154 

รวม 5,769,757  10,111,066 
 
20. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
   บาท 

  2557  2556 
     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2,428,554  2,126,227 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน  1,252,395  204,613 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  121,008  97,714 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย  739,695             - 
ผลประโยชนจ์่าย  (1,974,080)                   - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,567,572  2,428,554 

 
บริษัทรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จากการค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดในเวลาใกล้เคียงกับ
ก าหนดช าระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตรา
การลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ซึ่งมีประมาณการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญดังนี้ 
 

 

 2557 2556 
   

อัตราคิดลด  ร้อยละ 4.97 ต่อปี ร้อยละ 4.97 ต่อปี 
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉล่ียในอนาคต ร้อยละ 7.78 ต่อปี ร้อยละ 7.78 ต่อปี 
เกษียณอายุ                   60 ป ี 60 ป ี
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2551 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่า             
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินส ารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
สิบของทุนจดทะเบียน เงินส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   

 

22. เงินปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จ านวน 
200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 42 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2557 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสุทธิ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปัน
ผลทั้งส้ิน 62 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
 

23. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพนักงาน เป็นจ านวนเงิน 1.42 ล้านบาท (2556 : 1.25 ล้านบาท)  
 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 
 

 บาท 
 2557  2556 
    

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 467,844,530  522,666,230 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 14,905,728  (18,260,483) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 110,000  440,617 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 87,186,035  85,968,679 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  38,100,079  35,950,040 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 14,222,579  10,301,619 
ค่าขนส่ง 10,211,880  7,441,599 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 6,775,677  5,536,283 
ค่าเดินทาง 6,649,894  6,106,647 
ค่าไฟฟ้า 5,720,202  5,320,838 
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย 5,682,160  9,148,016 
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25. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการจ่ายช าระเงินเจ้าหนี้การ
การค้าที่เปิดสถานะไว้ซึ่งมีอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 6 เดือน ดังนี้ 
 

 จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียน
ตามสัญญา 

    

ดอลลาร์สหรัฐ 956,574  32.67 - 33.25 
 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

บริษัทมีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงานตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีดังนี ้

 
  (หน่วย : พันบาท) 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557   2556 
  ขาย   

บริการ 

     ขาย   

บริการ 

    
  ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม  
ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม 
                  

รายได้ 555,437  188,389  16,676  760,502  622,160  161,720  20,075  803,955 
ต้นทุนขาย (422,528)  (142,614)  (15,011)  (580,153)  (453,632)  (129,055)  (9,733)  (592,420) 
ก ำไรขั้นต้น 132,909  45,775  1,665  180,349  168,528  32,665  10,342  211,535 
                

ดอกเบี้ยรับ       136        267 
ดอกเบี้ยจ่าย       (7,539)        (6,942) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย      (38,100)        (35,950) 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      (3,206)        (1,351) 
               

ก าไรก่อนภาษีเงินได้       69,837        93,535 
                

รวมสินทรัพย์       712,785        735,844 
 

ลูกค้ารายใหญ่  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายได้จากลูกค้าหลักซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐแห่งหนึ่งมีจ านวน
เงิน 190 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            28     
(    นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน   )    (     นายศิริพงศ ์ บุญตาม      )  

 

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 108.12 ล้านบาท ทั้งนี้หนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารดังกล่าวมีการค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 12 
 

28. เรื่องอื่น 
 
ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับ Panco Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อจัดตั้งบริษัท QTC - Panco Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะให้บริษัท
ร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 17 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังไม่ได้จ่ายช าระค่าเงินลงทุนในบริษัท QTC – Panco Co., Ltd. ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท
คาดว่าการด าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในมีนาคม 2558  
 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม
จากธนาคารเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 
(อัตราปิด) 

 จ านวนเงินเทียบเท่า 
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1,129,490  26.5348  29,970,791 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ริงกิตมาเลเซีย 

90,658 
680,000 

 32.8128 
9.2880 

 2,974,743 
6,315,840 

      
เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 29,975  33.1132  992,568 
ยูโร 3,782  40.3552  152,623 

      
เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 956,574  33.1132  31,675,226 
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25. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการจ่ายช าระเงินเจ้าหนี้การ
การค้าที่เปิดสถานะไว้ซึ่งมีอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 6 เดือน ดังนี้ 
 

 จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียน
ตามสัญญา 

    

ดอลลาร์สหรัฐ 956,574  32.67 - 33.25 
 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

บริษัทมีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงานตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีดังนี ้

 
  (หน่วย : พันบาท) 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2557   2556 
  ขาย   

บริการ 

     ขาย   

บริการ 

    
  ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม  
ใน 

ประเทศ  
ต่าง 

ประเทศ   รวม 
                  

รายได้ 555,437  188,389  16,676  760,502  622,160  161,720  20,075  803,955 
ต้นทุนขาย (422,528)  (142,614)  (15,011)  (580,153)  (453,632)  (129,055)  (9,733)  (592,420) 
ก ำไรขั้นต้น 132,909  45,775  1,665  180,349  168,528  32,665  10,342  211,535 
                

ดอกเบี้ยรับ       136        267 
ดอกเบี้ยจ่าย       (7,539)        (6,942) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย      (38,100)        (35,950) 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      (3,206)        (1,351) 
               

ก าไรก่อนภาษีเงินได้       69,837        93,535 
                

รวมสินทรัพย์       712,785        735,844 
 

ลูกค้ารายใหญ่  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายได้จากลูกค้าหลักซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐแห่งหนึ่งมีจ านวน
เงิน 190 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท ตามล าดับ 
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 108.12 ล้านบาท ทั้งนี้หนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารดังกล่าวมีการค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 12 
 

28. เรื่องอื่น 
 
ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับ Panco Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อจัดตั้งบริษัท QTC - Panco Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะให้บริษัท
ร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 17 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังไม่ได้จ่ายช าระค่าเงินลงทุนในบริษัท QTC – Panco Co., Ltd. ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท
คาดว่าการด าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในมีนาคม 2558  
 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม
จากธนาคารเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 
(อัตราปิด) 

 จ านวนเงินเทียบเท่า 
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1,129,490  26.5348  29,970,791 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ริงกิตมาเลเซีย 

90,658 
680,000 

 32.8128 
9.2880 

 2,974,743 
6,315,840 

      
เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 29,975  33.1132  992,568 
ยูโร 3,782  40.3552  152,623 

      
เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 956,574  33.1132  31,675,226 
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 (หน่วย : บาท) 
 2556 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 
(อัตราปิด) 

 จ านวนเงินเทียบเท่า 
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 588,540  28.9078  17,013,397 
ดอลลาร์สหรัฐ 508,852  32.6778  16,628,164 

      
เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 114,361  32.9494  3,768,126 
ยูโร 3,855  45.3223  174,717 

      
เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 1,727,472  32.9494  56,919,166 
ยูโร 46,972  45.3223  2,128,879 

 
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจาก
การให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการช าระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความส าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช าระ
นานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเท่าที่จ าเป็นไว้ในบัญชี 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้ งนี้บริษัท มีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้  
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,316,714 - 5,918,912 86,235,626 0.1250 – 2.7% 
เงินลงทุนชั่วคราว 108,405 - - 108,405 ประมาณ 2.13% 
ลูกหนี้การค้า - - 149,158,946 149,158,946 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 66,675,216 - - 66,675,216 2.328 – 7.4% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 69,212,651 69,212,651 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 44,194,859 - -   44,194,859 5.50 – 6.75% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 7,181,694 -     7,181,694 0.38 - 0.59 % 

 
 
 (หน่วย : บาท) 
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 2556 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,924,009 - 22,436,219 117,360,228 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 10,842,674 - - 10,842,674 ประมาณ 2.68% 
ลูกหนี้การค้า - - 129,158,143 129,158,143 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 74,048,052 - - 74,048,052 2.63% - 7.48% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 80,517,538 80,517,538 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 54,016,859 - - 54,016,859 5.50% - 7.00% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 8,232,182 - 8,232,182 2.40% - 3.55% 

 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,235,626            -            - 86,235,626 
เงินลงทุนชั่วคราว 108,405            -            - 108,405 
ลูกหนี้การค้า 149,158,946            -            - 149,158,946 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 66,675,216            -            - 66,675,216 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 69,212,651            -            - 69,212,651 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 24,679,459 19,515,400   44,194,859 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 3,626,927 3,554,767     7,181,694 

 
 (หน่วย : บาท) 
 2556 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,360,228            -            - 117,360,228 
เงินลงทุนชั่วคราว 10,842,674            -            - 10,842,674 
ลูกหนี้การค้า 129,158,143            -            - 127,234,664 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 74,048,052            -            - 74,048,052 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 80,517,538            -            - 80,517,538 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 22,932,000 31,084,859 54,016,859 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 3,075,568 5,156,614 8,232,182 
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 (หน่วย : บาท) 
 2556 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 
(อัตราปิด) 

 จ านวนเงินเทียบเท่า 
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 588,540  28.9078  17,013,397 
ดอลลาร์สหรัฐ 508,852  32.6778  16,628,164 

      
เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 114,361  32.9494  3,768,126 
ยูโร 3,855  45.3223  174,717 

      
เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 1,727,472  32.9494  56,919,166 
ยูโร 46,972  45.3223  2,128,879 

 
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจาก
การให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการช าระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความส าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช าระ
นานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเท่าที่จ าเป็นไว้ในบัญชี 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้ งนี้บริษัท มีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้  
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,316,714 - 5,918,912 86,235,626 0.1250 – 2.7% 
เงินลงทุนชั่วคราว 108,405 - - 108,405 ประมาณ 2.13% 
ลูกหนี้การค้า - - 149,158,946 149,158,946 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 66,675,216 - - 66,675,216 2.328 – 7.4% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 69,212,651 69,212,651 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 44,194,859 - -   44,194,859 5.50 – 6.75% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 7,181,694 -     7,181,694 0.38 - 0.59 % 

 
 
 (หน่วย : บาท) 
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 (หน่วย : บาท) 
 2556 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 
(อัตราปิด) 

 จ านวนเงินเทียบเท่า 
เงินบาท 

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 588,540  28.9078  17,013,397 
ดอลลาร์สหรัฐ 508,852  32.6778  16,628,164 

      
เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 114,361  32.9494  3,768,126 
ยูโร 3,855  45.3223  174,717 

      
เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      

ดอลลาร์สหรัฐ 1,727,472  32.9494  56,919,166 
ยูโร 46,972  45.3223  2,128,879 

 
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจาก
การให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการช าระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความส าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช าระ
นานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเท่าที่จ าเป็นไว้ในบัญชี 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้ งนี้บริษัท มีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้  
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,316,714 - 5,918,912 86,235,626 0.1250 – 2.7% 
เงินลงทุนชั่วคราว 108,405 - - 108,405 ประมาณ 2.13% 
ลูกหนี้การค้า - - 149,158,946 149,158,946 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 66,675,216 - - 66,675,216 2.328 – 7.4% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 69,212,651 69,212,651 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 44,194,859 - -   44,194,859 5.50 – 6.75% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 7,181,694 -     7,181,694 0.38 - 0.59 % 
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 2556 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,924,009 - 22,436,219 117,360,228 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 10,842,674 - - 10,842,674 ประมาณ 2.68% 
ลูกหนี้การค้า - - 129,158,143 129,158,143 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 74,048,052 - - 74,048,052 2.63% - 7.48% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 80,517,538 80,517,538 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 54,016,859 - - 54,016,859 5.50% - 7.00% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 8,232,182 - 8,232,182 2.40% - 3.55% 

 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 
 (หน่วย : บาท) 
 2557 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,235,626            -            - 86,235,626 
เงินลงทุนชั่วคราว 108,405            -            - 108,405 
ลูกหนี้การค้า 149,158,946            -            - 149,158,946 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 66,675,216            -            - 66,675,216 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 69,212,651            -            - 69,212,651 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 24,679,459 19,515,400   44,194,859 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 3,626,927 3,554,767     7,181,694 

 
 (หน่วย : บาท) 
 2556 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,360,228            -            - 117,360,228 
เงินลงทุนชั่วคราว 10,842,674            -            - 10,842,674 
ลูกหนี้การค้า 129,158,143            -            - 127,234,664 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 74,048,052            -            - 74,048,052 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 80,517,538            -            - 80,517,538 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 22,932,000 31,084,859 54,016,859 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 3,075,568 5,156,614 8,232,182 
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            10     
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี้ 
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก าหนดใน

ระยะเวลาอันใกล้  
 
30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
  

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินน้ี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี้ 
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก าหนดใน

ระยะเวลาอันใกล้  
 
30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
  

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินน้ี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
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