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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlight

รายได้รวม / Total Income
(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

Assets, Liabilities and Shareholders’ Equity

380.03

251.30

222.77

(หน่วย : ล้านบาท)
(Unit : Million Baht)

ผลประกอบการรอบปี 2552 2553 2554

Financial 2009 2010 2011

รายได้จากการขายและบริการ
Income from sales & services

511.09 520.77 714.46

รายได้รวม
Total Income

514.80 524.02 717.79

ก�าไรขั้นต้น
Gross Profit

110.48 142.16 208.29

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
Income before financial cost & income tax

53.54 68.70 124.56

ก�าไรสุทธิ
Net Income

33.37 43.77 84.06

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
Net Income per share (Baht per share)

22.27 0.29 0.49

เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend per share

14.70
(1,500,000 

shares)

29.18
(1,500,000 

shares)

0.19
(200,000,000

shares)

สินทรัพย์รวม
Total Assets

356.06 357.42 570.44

หนี้สินรวม
Total Liabilities

104.76 134.65 190.41

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity

251.30 222.77 380.03

ก�าไรขั้นต้น / ก�าไรสุทธิ

Gross Profit / Net Income

514.80

524.02

717.79

2552
2009

2553
2010

2554
2011
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DYNAMICS ENVIRONMENT TEAMWORK

We are dynamic organization, and 
constant development in every detail 
is our guiding philosophy. It covers 
everything from the selection of 
premium raw materials, to imple-
menting top-quality technology, 
and to exacting constant control 
over the standard of production. 
This has been the secret of our  
success. Above and beyond that, 
we are constantly researching and 
improving our products to meet 
the demands of world-class stan-
dards to satisfy our customers 
even further.

We all need to be aware of the 
environment and the importance 
of reducing the use of energy, 
so we place a great deal of  
emphasis on product design 
and development. Additionally, 
the technology we put into our 
operat ion saves energy and  
reduces pollution effectively.

We also place great importance on 
the environmental friendliness of 
our factory and our office, as well 
as, the wellbeing of the community 
to which we belong, to ensure that 
everyone lives happily together.

We began as a team and we keep 
alive the team spirit to ensure the 
quality of work in all units, and we 
systematically support each other 
throughout the entire process. We 
place great importance on human 
resources at all levels by organiz-
ing both national and international 
workshops regularly. Moreover, we 
care for the health and the quality 
of life of all our employees.

Attention to DETAILS is at 
the heart of our principles, 
and it encompasses every 
area of QTC and covers 
everything from staff, to  
way of thinking, way of 
working, technological  
advancement, factory  
operation, products, as well 
as, consideration for the 
society and environment.

ความประณีต คือหัวใจ

ส�าคญัสงูสดุในการท�างาน

ของเรา และแทรกซึมอยู่

ในทุกๆ อย่างที่เป็น QTC 

ตั้ งแต ่ผู ้คน วิธีคิด วิธี

ท�างาน เทคโนโลยี โรงงาน 

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคม

และสิ่งแวดล้อม

เราจะเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในทุกองค์

ประกอบขององค์กร ความคิดในงาน

ระบบต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องการ

ก�ากับดูแลที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ การ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าอย่าง

ยั่งยืน การให้ความส�าคัญในนโยบายทุน

มนุษย์ ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เป็น

ปัจจัยที่ต้องพิถีพิถันในการดูแลให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างไม่

หยุดยั้ง อีกทั้งการสร้างระบบที่สามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ 

อุปสรรคทางการค้าใหม่ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

เรามุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เรา

เลือกใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยลด

การใช้พลังงานและลดมลภาวะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเรายังให้ความส�าคัญ

กับสภาพแวดล้อมของโรงงาน ออฟฟิศ 

และชุมชน เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วย

มิตรภาพความสุข 

เราค�านึงถึงคุณภาพของการท�างานใน

ทุกภาคส่วนที่สอดคล้อง สนับสนุนซึ่ง

กันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายสู่

ความเป็นเลิศของทีม รวมถึงการให้ความ

ส�าคัญในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล 

โดยพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งด้านศักยภาพการท�างาน

จากการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 

ตลอดจนด้านชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ 

และคุณภาพชีวิตที่ดี



ACHIEVEMENT INNOVATION LEADERSHIP SERVICE

As a result of the efficiency of 
our management, we have been 
cert ified with several qual i ty  
standards and received many 
awards of success from both inside 
the country and overseas. Yet we 
are still ever committed to improving 
our performance to achieve even 
greater successes.

We are innovative. We have even 
invented our own business soft-
ware. And we have copyrighted 
that software because it is very 
accurate in calculat ing and  
p rocess ing .  I t  responds  to  
limitations and covers all the require-
ments of our customers under the 
world-class standard. This innovative 
attitude inherent in QTC is applied 
in the development of our superior 
products and services. 

Applying high technology in  
product ion and focusing on 
quality control has earned us 
widespread recognit ion as a  
t o p - q u a l i t y  t r a n s f o r m e r  
manufacturer both nationally and 
internationally. We also are the 
leading innovator and developer 
of much new production know-how 
in this business.

A first-rate product deserves  
first-rate service. And at QTC that 
service excellence has generated 
for us truly loyal customers who 
have confidence in our product 
and the service we provide. Our 
Engineering Team offers superior 
electrical system consultancy and 
our professional Sales Team closely 
assists customers both before and 
after sales.

More importantly, our Sales Team 
has been trained to be thoroughly 
knowledgeable in our products and 
they are ready to put that knowledge 
to use in practical and innovative 
advice. Finally, we are confident in 
the service provided by our Delivery 
Team which ensures prompt and 
efficient delivery. 

จากการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

ท�าให้เราได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานต่างๆ และรางวัลแห่งเกียรติยศ

แห่งความส�าเร็จมากมาย จากทั้งในและ

ต่างประเทศ เรายังมุ่งมั่นการท�างานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายในระดับ World Class

ด้วยศักยภาพที่แตกต่าง เราสามารถ

พัฒนา Software ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเรา

เองในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความ

แม่นย�าในการค�านวณและประมวลผล 

ตอบทุกข้อจ�ากัดและครอบคลุมทุกความ

ต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน

ระดับสากล รวมถึงไม่เคยหยุดยั้งในการ

มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้า

และบริการอยู่เสมอ

จากฐานการผลิตด้วยวิทยาการที่ล�้าสมัย

และความพิถีพิถันในการควบคุมคุณภาพ 

ท�าให้ QTC เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพ

สูง ทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นผู้

สร้างสรรค์พัฒนา Know How ใหม่ๆ 

ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสู่

ตลาดโลกอีกด้วย

นอกจากตัวสินค้า รูปแบบการบริการ

จาก QTC ยังเป็นสิ่งที่ท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่น

ในผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา เรามีทีม

วิศวกรคอยให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบ

ไฟฟ้า ทีมขายมืออาชีพที่มีความรู้ความ

เข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง ดูแลลูกค้า

ทั้งก่อนและหลังการขายอย่างใกล้ชิด 

และทีมงานจัดส่งสินค้าที่มีความช�านาญ 

รวดเร็ว



 เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปว่า สนิค้าและงานบรกิารในกลุม่อตุสาหกรรมสนบัสนนุ และกลุม่
อตุสาหกรรมวศิวการ มบีทบาทสงูในการสร้าง Supply Chain ภายในประเทศ เพือ่ยก “ระดบั
ประสิทธิภาพการผลิต” และการแข่งขันของสินค้าปลายน�้าต่างๆของภาคอุตสาหกรรมไทย
โดยรวม

 ปัญหาอุทกภัยรุนแรงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งท�าให้อุตสาหกรรมการผลิต จ�านวนมาก
ต้องประสบความเสยีหายสงู และจ�าเป็นต้องลงทนุฟ้ืนฟ ูระบบการผลติโดยรวมอย่างรวดเรว็ 
ได้ท้าทายขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมวิศวการของไทย
อย่างมาก นอกจากนี้ภายใน 3 ปีประเทศไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 
บทบาทของอตุสาหกรรมทัง้ 2 กลุม่จงึมคีวามส�าคญัมากขึน้ มฉิะนัน้ ประเทศไทยอาจกลาย
เป็นตลาดของสินค้าประเทศ ASEAN อื่นๆ เสียเอง

 บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั(มหาชน) ซึง่เป็นองค์กรหนึง่ ในกลุม่อตุสาหกรรมวศิว
การ นอกจากได้เน้นการพัฒนา ออกแบบและผลิตหม้อแปลงระบบจ�าหน่าย (Distribution 
Transformer) ในปัจจบุนั ยงัมุง่เน้นการพฒันาและผลติหม้อแปลงระบบอืน่ รวมทัง้อปุกรณ์
และระบบการแปรรปูพลงังานอืน่ๆต่อไปอกี เพือ่ตอบสนองโอกาสของตลาดฟ้ืนฟ ูและตลาด 
ASEAN ที่จะเกิดอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 ด้วยโอกาสการตลาดดงักล่าว ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ให้นโยบาย
เชงิรกุให้บรษิทัขยายตลาดในกลุม่ประเทศ ASEAN มากขึน้ และก�าหนดเป้าหมายในการเพิม่
ยอดขายสินค้าและบริการ  15 % จากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นในการรักษาความมีมาตรฐาน
และคุณภาพของสินค้าของบริษัทให้เป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญ เพื่อสร้างความเชื่อถือ

 ในด้านการบรหิารจดัการ คณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้คณะผูบ้รหิาร จะได้ก�ากบัดแูล
ให้บรษิทัด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส และให้ความส�าคญัการเป็นบรรษทัภบิาลทีด่ ีและให้
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และตามกฎหมาย

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
พนักงาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่สนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทซึ่งเป็นบริษัทคน
ไทย ให้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดความสามารถในการสร้างสินค้าที่มี Technology Content 
สงูต่อไป เพือ่สร้างผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และช่วยส่งเสรมิให้ภาค
อุตสาหกรรมไทยโดยรวมมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงยิ่งขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช )

ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้
นโยบายเชิงรุกให้บริษัทขยาย

ตลาดในกลุ่มประเทศ
ASEAN มากขึ้น

และก�าหนดเป้าหมาย
ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและ
บริการ 15 % จากปีที่ผ่านมา 

โดยมุ่งเน้นในการรักษา
ความมีมาตรฐานและคุณภาพ
ของสินค้าของบริษัทให้เป็น

เงื่อนไขที่ส�าคัญ
เพื่อสร้างความเชื่อถือ

4 รายงานประจ�าปี 2554

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



 It is widely accepted that the goods and services in support industry 
groups and engineering industry groups play a major role in forming the domestic  
supply chain in order to raise the “level of production efficiency” and the competitive 
capacity of various end products of the Thai industrial sector as a whole.

 The problems with the floods at the end of last year which resulted in  
tremendous damages for many manufacturing industries and required investments 
to rapidly restore production systems, which has been a daunting challenge of 
ability of Thai support and engineering industries.  In addition, we will be launching 
the ASEAN Economic Community in another three years.  Thus, the roles of both 
industrial groups are growing in importance.  Otherwise, Thailand will become just 
another ASEAN market.

 In addition to currently designing and manufacturing distribution transformers, 
QTC Energy Public Co., Ltd., which is a corporation in the engineering industry 
group, is firmly committed to the development and manufacturing of other distribution 
transformer systems, including equipment and transformer systems for other types 
of energy in response to market recovery opportunities and the ASEAN market.  

 On the aforementioned marketing occasion in 2012, the company’s board of 
directors has set proactive policy for greater market expansion in the ASEAN group 
of countries and set goals to increase sales for goods and services to 15% more 
than last year by focusing on maintaining standards and quality for the company’s 
goods as an important key to building reliability.

 In terms of management, the company’s board of directors and executives 
will direct the company’s business operations with transparency and give impor-
tance good governance with correct practice in compliance with the regulations of 
the stock exchange and laws of Thailand.

 On behalf of the company’s board of directors and the executives, I would 
like to thank our shareholders, customers and employees, as well as state and pri-
vate sector agencies, who have supported and assisted the company, which is a 
Thai company, so we have enjoyed opportunities to extend our abilities in creating 
goods higher with technology content in the future in order to generate just returns 
to all stakeholders and help promote the Thai industrial sector overall for greater 
manufacturing efficiency.

On behalf of the company’s board of directors,

(Assoc. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej)

Chairman of the Board

Message from the Chairman of the Board
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 ในช่วงต้นปี 2554 แนวโน้มเศรษฐกจิไทยค่อนข้างจะด ีแต่พอช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 
เกดิภาวะวกิฤตมิหาอทุกภยั ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิอย่างรนุแรงในวงกว้าง ท�าให้การขยาย
ตัวของเศรษฐกิจลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ทั้งในด้านการใช้จ่ายภายใน ประเทศและในด้าน
การผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้องอยู่ในภาวะชะลอลง

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมานี้ บริษัทมีผลประกอบการรายได้
รวม 718 ล้านบาท ก�าไรสทุธ ิ84 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 37.19 และร้อยละ 92.07 
โดยรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชนในประเทศ 
เพิ่มขึ้นมากว่าร้อยละ 43.25 จาก 390 ล้านบาท เป็น 560 ล้านบาท

 ในปี 2555 เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัขึน้ โดยคาดว่าจะกลบัมาขยายตวัในอตัรา
เร่งทีร้่อยละ 5.0 โดยมแีรงขบัเคลือ่นหลกัจากอปุสงค์ภายใน ประเทศทีค่าดว่าจะยงัคงขยาย
ตัวเร่งขึ้น ตามความจ�าเป็นในการเร่งฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน รวมไปถึงการ สั่งซื้อเครื่องจักร 
อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ หม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อแทนที่
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีไ่ด้รบัความเสยีหาย ซึง่อตุสาหกรรม ปี 2555 คาดว่าจะขยายตวัในช่วง
ร้อยละ 6.0 -7.0 ท�าให้เรามคีวามเชือ่มัน่ว่าเศรษฐกจิของไทยจะขยายตวัในภาคอตุสาหกรรม
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพลงังานไฟฟ้า ให้สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ในแต่ละ
ปี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของประชากร และมีแนวโน้มการเจริญเติบ โตได้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 โดยในปี 2555 เราจะขยายสดัส่วนรายได้ไปยงัตลาดต่างประเทศมากขึน้เพราะมคีวาม
ต้องการสูงและใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเพิ่มเป็น 
25% ของรายได้รวมทั้งหมดจากเดิม 15 % นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงให้สามารถรองรับความท้าทายและความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ทุ่มเทก�าลังกาย สติปัญญา และความสามารถของคณะ
กรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืนต่อไป

 ในโอกาสนี ้ในนามของคณะกรรมการ บรหิารใคร่ขอขอบคณุต่อ ท่านผูถ้อืหุน้ ลกูค้า 
สถานบนัการเงนิ พนัธมติรทางธรุกจิทกุท่าน ทกุองค์กร ทีม่อบความเชือ่มัน่ ให้ความไว้วางใจ 
และสนบุสนนุกจิการของบรษิทัฯ อย่างดยีิง่ตลอดมาและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความไว้
วางใจ และการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีผลประกอบการรายได้
รวม 718 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 
84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 37.19 และร้อยละ 92.07
โดยรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก
หน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิ และ
ลูกค้าเอกชนในประเทศ เพิ่มขึ้น
มากว่าร้อยละ 43.25 จาก 390 
ล้านบาท เป็น 560 ล้านบาท

ในนามของคณะกรรมการบริหาร

 

(คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน )

ประธานคณะกรรมการบริหาร
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 Thai economic trends were rather good in 2011, but the flood crisis in the 
fourth quarter had a widespread and severe impact on the economy, which reduced 
economic growth to 1.1% both in terms of domestic spending and manufacturing.  
Industry, in particular had to remain in stagnant conditions.

 As for business performance this past 2011, the company had a consolidated 
income of 718 million baht with a net profit of 84 million baht for increases of 37.19% 
and 92.07%, respectively.  This increase in revenue was derived from government 
and government enterprise work as well as domestic customers in the private sector 
for increases of over 43.25% from 390 million baht to 560 million baht.

 In 2012, growth is projected for the Thai economy with anticipated return to 
acceleration at 5.0%, driven mainly by internal demands which can be expected 
to continue to accelerate growth according to the needs for the recovery of homes 
and buildings, including purchase orders for machinery, equipment, parts and 
electrical transformers for factories in various industrial estates to replace damaged 
machinery and equipment.  In 2012, the industry anticipates growth as 6.0-7.0  
percent which gives us confidence that the Thai economy will experience growth in 
the industrial sectors involved with electricity in concurrence with the average annual 
volume of demand for electricity use each year which increases as the population 
with continual growth trends for both domestic and overseas markets.

 In 2012, we will expand our income ratio into overseas markets because 
there is a high demand and more electricity is being used.  We expect our income 
ratio from overseas to 25% of our consolidated income from 15%.  In addition, 
the company will continue in its firm commitment to developing its ability in order 
to increase competitive capacity with commitment to the development of risk  
management so we can handle challenges and fluctuations occurring in the future.  
We are also committed to working with genuine intention, dedicating the physical, 
intellectual and aptitude strength of the board of directors, the management team 
and all employees so the company can grow with stability and sustainability.

 On this occasion, on behalf of the executive board of directors, I would like 
to extend great appreciation to our shareholders, customers, financial institutions 
and business allies in every corporation who have always placed their trust, loyalty 
and support in the company’s business activities.  And it is my great hope that we 
will enjoy this trust and support forever.

 On behalf of the executive board of directors,

            

 (Mr.Poonphiphat Tantanasin)

 Chief Executive Officer

Message from the Chief Executive Officer
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เกี่ยวกับ QTC

 บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมือ่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยกลุม่วศิวกรมอือาชพี
ทีม่ปีระสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี ในแวดวงอตุสาหกรรมนี ้ภารกจิของเราคอื การสร้างผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติ
สินค้าคุณภาพสูง และสามารถให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและให้ความคุ้มค่าสุงสุดแก่ลูกค้าคิวทีซี มุ่งมั่นให้กับ
การวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันว่าสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ 
หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี จึงได้ผ่านการทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจร โดย CESI ประเทศอิตาลี และKEMA 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ หม้อแปลงคิวทีซี จึงเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูง

 คิวทีซี เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่าในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อ
ถือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทคิวทีซีได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลหลายแห่ง ได้แก่ ISO 9001, 
ISO 14001 และ OHSAS18001 เป็นเครือ่งยนืยนัถงึคณุภาพทีเ่ป็นเลศิโรงงานของบรษิทัควิทซี ีมคีวามสามารถผลติ
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ขนาด 1-30,000 kVA ระบบไฟต�่าสดุถงึสงูสดุ 70 kV ทัง้แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส เตม็
ตามก�าลังเครื่องจักรที่มีอยู่ประมาณ 800 MVA ต่อปี หรือ 3000 เครื่อง ต่อปี ผลิตทั้งแบบ Wound Core และแบบ 
Stacking Core และสามารถผลิตได้ทุกแบบทุกมาตรฐานทั่วโลก   ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งที่หุ้มฉนวนเร
ซิ่น (Cast Resin) ทางบริษัทฯสามารถผลิตออกไปจากโรงงานแห่งนี้ภายใต้ชื่อ QTC โดยได้รับการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี่จากบริษัทชั้นน�าในยุโรป   บริษัทคิวทีซี ได้จ�าหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อ QTC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในยุโรป, ออสเตรเลีย, เอเซีย,ตะวันออกกลาง, อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้และแถบอาเซี่ยน

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์
Quality of DETAILS

ความประณีต คือหัวใจส�าคัญสูงสุดในการท�างานของเรา และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซี ตั้งแต่ผู้คน วิธี
คิด วิธีท�างาน เทคโนโลยี โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
วิสัยทัศน ์

เราจะเป็นผู้ผลิตระดับเวิลด์คลาส ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับ
โลก (World Class) 

พันธกิจ 

เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพสากล
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About QTC

 QTC Public Co., Ltd. was founded on 19 July 1996 by a group of professional engineers who 
had over thirty-five years’ experience in this industry.  Our mission is to be an electricity distribution  
transformer manufacturer who produces high quality goods with ability to be confident in their efficiency 
and maximum value for QTC customers.  We are firmly committed to continual research and development 
in order to guarantee that our products will be modern products and fully efficient.  Hence, QTC electricity 
distribution transformers have passed testing for resistance against electrical shorts by CESI in Italy and 
KEMA in the Netherlands, so QTC electricity distribution transformers are high in quality. 

 QTC is a Thai leader in the manufacture of electricity distribution transformers.  The technology 
for machinery and equipment is modern, and so is the technology used in the manufacturing process 
which makes the electricity distribution transformers manufactured by QTC superior in terms of quality, 
reliability and modern technology.  QTC has received a number of International Standard Organization  
accreditations, i.e. ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS18001 which are affirmations of the excellent quality 
of QTC factories capable of manufacturing electricity distribution transformers sized 1-30,000 kVA from 
the lowest to the highest electrical systems  at 70 kV in both 1-phase and 3-phase designs fully equipped 
according to the power of the machinery at approximately 800 MVA per year, or 3,000 units per year  
manufactured in both wound core and stacking core designs.  Furthermore, we can manufacture ev-
ery design to meet every standard across the globe.  As for dry electricity distribution transformers 
cast in resin, the company can manufacture from this factory under the name of QTC by receiving  
technological support from leading companies in Europe.  QTC has distributed goods under the name 
QTC both domestically and abroad in Europe, Australia, Asia, the Middle East, North America, South 
Africa and the ASEAN region. 

Quality of DETAILS

Attention to DETAILS is at the heart of our principles, and it encompasses every area of QTC and covers 
everything from staff, to way of thinking, way of working, technological advancement, factory operation, 
products, as well as, consideration for the society and environment.

 

VISION 

QTC is a world-class manufacturer providing world-class quality in Electric Transformation Equipment 
and Services.

MISSION

To meet our customers’ performance challenges of their electrical system with products and services of 
international standard.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
Assoc. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej

ประธานคณะกรรมการบริษัท / Chairman

คุณณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ 
Mr. Nattharphon Lilawatthananun 

กรรมการบริษัท / Director

คุณพลรชฎ  เปียถนอม 
Mr. Pholrach Piathanom

กรรมการบริษัท / Director

อายุ 59 ปี/Age 59 Years

การศึกษา/Education

• 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

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

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

คุณเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม 
Mr.Padetpai Meekun-iam
กรรมการบริษัท / Director

อายุ 67 ปี/Age 67 Years

การศึกษา/Education

• ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล  Georgia Institute of Technology U.S.A
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

• กรรมการบริษัท ตติยานยนต์ จ�ากัด
• กรรมการบริษัท  ไทยอะโกรเอนเนอร์จี  จ�ากัด  (มหาชน)
• กรรมการบริษัท  เอ็ม บี เค รีสอร์ท  จ�ากัด  (มหาชน)

อายุ 54 ปี/Age 54 Years
การศึกษา/Education

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

• กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)
• กรรมการบริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ�ากัด  (มหาชน)
• กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเมนท์  จ�ากัด
• กรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการ เอก็เซลเลนท์ เอด็ดเูคชัน่ แอนด์ เทรนนิง่  จ�ากดั  

อายุ 76 ปี/Age 76 Years

การศึกษา/Education

• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล  Purdue University, U.S.A.
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
• ประธานกรรมการบริษัท  พัฒน์กล  จ�ากัด  (มหาชน)
• นายกสภา   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันไทย-เยอรมัน
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คุณนคร  พระประเสริฐ
Mr. Nakorn Phraprasert   

กรรมการบริษัท / Director

คุณนิพนธ์  จัยสิน  
Mr.Nipon Jaisin 

กรรมการบริษัท / Director

คุณศิริพงษ์  บุญตาม
Mr.Siripong Boontam    

กรรมการบริษัท / Director

อายุ 60 ปี/Age 60 Years

การศึกษา/Education

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

• ไม่มี

คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  
Mr.Poonphiphat Tantanasin
กรรมการบริษัท / Director

อายุ 52 ปี/Age 52 Years

การศึกษา/Education

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008
• หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

• กรรมการตรวจสอบบริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จ�ากัด

อายุ 51 ปี/Age 51 Years

การศึกษา/Education

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น/ Other Positions

• ไม่มี

อายุ 59 ปี/Age 59 Years

การศึกษา/Education

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
• 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/ Other Positions

• กรรมการบริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ�ากัด  
• กรรมการห้างหุ้นส่วน จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์  จ�ากัด  
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คณะกรรมการบรหิาร
Executive Committee 

Mr.Poonphiphat Tantanasin
Chief Executive Officer

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
ประธานคณะกรรมการบริหาร

Mr.Siripong Boontam
Deputy Managing Director 

คุณศิริพงศ์ บุญตาม
รองกรรมการผู้จัดการ

Miss Boonpa Ruddist
Manager, 

General Management Department

คุณบุญพา รุดดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

Miss Chotika Chumpoon
Manager, 

Finance and Accounting Department

คุณโชติกา ชุมภูนท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Mr.Panu Sinives
Manager, Sales Department

คุณภาณุ ศรีนิเวศน์
ผู้จัดการฝ่ายขาย

Mr.Nipon Jaisin
Managing Director

คุณนิพนธ์ จัยสิน
กรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลทั่วไป
General Information 

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน)
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้า รวมทัง้ให้บรกิารต่างๆ 
เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ10240

ที่ตั้งโรงงาน : 149 หมูท่ี ่2 ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ 
ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000158
เว็บไซต์ : www.qtc-energy.com
โทรศัพท์ : 0-2379-3089-92
โทรสาร : 0-379-3097

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงาน : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5999
โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี : นายสมคิด  เตียตระกูล
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่2785 หรอื 
นางสุมาลี   โชคดีอนันต์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

ชื่อบริษัท : บริษัท แกรนท์ ธอนร์ตัน จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน : อาคาร ออซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1 

ถนนไวเลส  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ : 0-2205-8222
โทรสาร : 0-2654-3339

Company Information

Company Name : QTC Energy Public Company Limited

Type of Business Opera t i ng  t he  bus iness  o f  
manufacturing and distributing 
electricity distribution transformers, 
including those for companies  
involved with electricity distribution 
transformers.

Main Office Address : 2/2 Soi Krungthep Kritha 8 (5), 
Krungthep Kritha Rd., Huamark, 
Bangkapi, Bangkok 10240 

Factory Address : 149 M.2 Tambol Mabyangporn, 
Ampur Pluakdaeng, Rayong 21140

Company Registration No. : 0107553000158

Website : www.qtc-energy.com

Telephone : 02-379-3089-92

Facsimile : 0-379-3097  

Stock Register

Company Name : Thai Securities Depository Co., Ltd.

Office Address : 62 Stock Exchange of Thailand 
Building, Ratchadapisek Road, 
Klongtoey, Bangkok 10110

Telephone : 0-2229-2800, 0-2654-5999  

Facsimile : 0-2359-1262-3 

Auditor

Auditors : Mr. Somckid Tiatragul, 
CPA (Thailand) No. 2785 or 
Mrs. Sumalee Chokdeeanant, 
CPA (Thailand) No. 3322

Company Name : Grant Thornton Co., Ltd.

Office Address : All Seasons Place 87/1 Wireless 
Rd., Lumpini, Pathumwan, Bang-
kok 10330

Telephone : 0-2205-8222

Facsimile : 0-2654-3339
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

  บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) เดมิชือ่ บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี มาร์เกต็ติง้ แอนด์ 
เซอร์วสิ จ�ากดั จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2546 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 
10 ล้านบาท เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ต่อมาเมือ่วนั
ที ่4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี ทรานสฟอร์เมอร์ จ�ากดั และเมือ่วนัที่ 
19 สงิหาคม 2553 ได้ท�าการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั พร้อมทัง้เปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) โดยมนีายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ เป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ 
และเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท�างานในอตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 
35 ปี โดยผ่านการท�างานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชัน้น�าในประเทศ และ
รบัผดิชอบงานทัง้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การออกแบบ การประกอบและผลติ ตลอดจน
งานด้านการขายและการตลาด จนท�าให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านหม้อแปลงไฟ
ฟ้าอย่างลกึซึง้และครอบคลมุทกุด้าน นอกเหนอืจากนีแ้ล้ว ทมีผูบ้รหิาร วศิวกร และพนกังาน
ส่วนใหญ่ล้วนมีความรู้ ประสบการณ์และความช�านาญในการท�าธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามา
เป็นเวลากว่า 20 ปี รวมทั้งเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นน�าใน
ต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ทัง้ในประเทศเยอรมนั และประเทศญีปุ่น่ จากประสบการณ์ดงั
กล่าวจงึช่วยให้บรษิทัฯ สามารถพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มคีณุภาพสงูและเป็นทีย่อมรบัของ
ลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
384-2543 จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มาตรฐาน 
ISO 9001:2000 ส�าหรับการออกแบบ การผลิต และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ�าหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
สากลต่างๆ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพระดับสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย 
QTC 

บริษัทฯ สามารถพัฒนา
หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพ
สูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
อย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้า

ที่เป็นหน่วยงานการไฟฟ้า
รัฐวิสาหกิจ
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Type of Business Operations

The company develop 
high quality transformers 

which have become  
widely accepted among  

the government 
enterprise customer 
group involved with 

electricity

1 Background and Significant Developments

 QTC Energy Public Co., Ltd., formerly known as QTC Marketing & Service 
Co., Ltd., was registered on 9 June 2003 with a starting registered capital of 10 
million baht to conduct the businesses of manufacturing and distributing electricity 
distribution transformers. On 4 July 2003, the company changed its name to QTC 
Transformers Co., Ltd., and the company became a public company limited under 
the name of QTC Energy Public Co., Ltd., on 19 August 2010, Mr. Poonphiphat 
Tantanasin as the founder. He has over thirty-five years of experience working 
in the transformer manufacturing industry who worked with major and leading 
companies manufacturing transformers domestically and held responsibilities in 
various aspects, including design, assembly and production as well as sales and 
marketing, so he has knowledge and expertise covering all aspects in the field of 
transformers.  Furthermore, the company’s administrative team, engineers and 
most company employees have had knowledge, experience and expertise in the  
electricity transformer business for more than 20 years. Moreover, they have received 
training from leading transformer manufacturing countries in foreign countries, such 
as Germany and Japan. The aforementioned experience has helped the company 
develop high quality transformers which have become widely accepted among 
the government enterprise customer group involved with electricity, namely, the 
Metropolitan Electricity Authority, the Provincial Electricity Authority, and in private 
sector customer groups both domestically and abroad.

 Throughout the past, the company has continually developed transformer 
products and received accreditation according to various standards, such as Thai 
Industrial Standards TIS 384-2543 from the Thai Industrial Standards Institute, Ministry 
of Industry, ISO 9001:2000 standards for designs, production, and maintenance 
of distribution transformers. Furthermore, the company is able to produce quality 
transformers meeting various international standards, which is proof of the  
international quality of the transformers manufactured by QTC. 
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  พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2547

■	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	40	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	10	ล้ำนบำท	เป็น	50	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	

400,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

■	 ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม	มอก.	384-2543	ส�ำหรบัหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลงั	จำกส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์

อุตสำหกรรม	กระทรวงอุตสำหกรรม

■	 หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก�ำลงัไฟฟ้ำ	250	kVA	และ	1000	kVA	ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	จำกสถำบนั	

CESI	ประเทศอิตำลี

ปี 2548

■	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	50	ล้ำนบำท	เป็น	100	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	

500,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2550

■	 หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก�ำลงัไฟฟ้ำ	167	kVA	ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	จำกสถำบนั	KEMA	ประเทศ

เนเธอร์แลนด์

■	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	14001:1996	จำกสถำบัน	RWTÜV	ประเทศเยอรมัน	(ปี	2544)

ปี 2551

■	 ได้รับใบรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	OHSAS	18001:2007	จำกสถำบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	โดย

บริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้กำรรับรอง

■	 หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก�ำลังไฟฟ้ำ	500	kVA	และ	2000	kVA	ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)	จำก

สถำบัน	CESI	ประเทศอิตำลี

■	 ได้รบัสทิธใิช้เครือ่งหมำย	Q-MARK	จำกคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน	3	สถำบนั	(กกร.)	ประกอบด้วย	สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมำคมธนำคำรไทย	เพื่อเป็นเครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและกำรมีจริยธรรมในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ	และควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	ผู้บริโภคและสังคม	ทั้งภำคกำรผลิต	รวมทั้งภำคกำรค้ำและบริกำร	ดังนี้

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยแบบน�้ำมัน	ประเภท	1	เฟส	ขนำดก�ำลัง	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้ำสูงสุด	36	kv	และประเภท	3	เฟส	

ขนำดก�ำลังไฟฟ้ำที่ก�ำหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟำ้สูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภำพตำมมำตรฐำนประเทศคู่คำ้	และคุณภำพ

มำตรฐำนประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	27	พ.ค.	2551	และมีผลถึงวันที่	26	พ.ค.	2553

2.	 กำรจัดจ�ำหน่ำย	กำรบริกำร	กำรซ่อม	และกำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ	รวมทั้งองค์กร	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	21	มี.ค.	2551	และมีผล

ถึงวันที่	20	มี.ค.	2553

■	 ได้รบัใบรบัรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรสิง่แวดล้อม	ISO	14001:2004	จำกสถำบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	และ	NAC	ประเทศไทย	

โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้กำรรับรอง

■	 ได้รับประกำศเกียรติคุณจรรยำบรรณดีเด่นหอกำรค้ำไทย	ประจ�ำปี	2551	จำกสมำคมหอกำรค้ำไทย	ในฐำนะเป็นองค์กรที่บริหำร

อย่ำงมีบรรษัทภิบำลตำมหลักจรรยำบรรณหอกำรค้ำไทย	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ	6	ประกำรคือ
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 The details of significant company developments in the past are as follows:

2004
■

■

■

The company increased registered capital by 40 million baht from the original registered capital of 10 million 
baht by issuing 400,000 new common shares valued at 100 baht per share in order to propose sales to existing 
shareholders, which put the company’s registered capital at 50 million baht.
The company was accredited by Thai Industrial Standards TIS 384-2543 for power transformers from the Thai 
Industrial Standards Institute, Ministry of Industry.
The company’s 250 kVA and 1000 kVA transformers passed short circuit testing from CESI, Italy.

2005
■ The company increased its registered capital by 50 million baht from the original registered capital of 50  

million baht by issuing 500,000 new common shares valued at 100 baht per share in order to propose sales to 
existing shareholders, which put the company’s  registered capital at 100 million baht.

2007
■

■

The company’s 167 kVA transformers passed short circuit testing from KEMA, the Netherlands.
The company received ISO 14001:1996 standards accreditation from RWTÜV, Germany (2001).

2008
■

■

■

■

■

The company received OHSAS 18001:2007 accreditation for occupational health and safety management 
systems from UKAS, England. SGS Company (Thailand) provided accreditation.

The company’s 500 kVA and 2000 kVA transformers passed short circuit testing from CESI, Italy.

The company was granted the right to use the Q-MARK from the Joint-Standing Committee on Commerce,  
Industries and Banking (JSCCIB) consisting of the Thai Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, 
and the Thai Bankers’ Association as a mark for certification of product quality, business ethics, responsibility 
to customers, consumers and society including the manufacturing, trade and service sectors as follows:
1. Single phase oil type distribution transformers with sized 1-167 kVA with maximum voltage of 36 kv and 

three-phase oil type distribution transformers sized at 1-2500 kVA with maximum voltage of 36 kV with 
quality meeting the standards of trade partner countries and the standard quality of Thailand, which was 
issued on 27 May 2008 and effective until 26 May 2010.

2. [Standards for] the distribution, services, repairs, and installations of transformers, including corporations, 
issued 21 March 2008 and effective until 20 March 2010.

The company was granted ISO 14001:2004 accreditation for environmental management systems from UKAS, 
England, and NAC, Thailand. SGS Company (Thailand) provided certification. 

The company received the Thai Chamber of Commerce Business Ethics Standard Test Award of 2008 from the 
Thai Chamber of Commerce as an organization with ethical management according to the ethics of the Thai 
Chamber of Commerce comprising the following six key issues:
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1.	 กำรปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงยุติธรรม

2.	 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้

3.	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

4.	 มุ่งส่งเสริมหลักกำรปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร

5.	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ

6.	 กำรให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อประเทศชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

■	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	100	ล้ำนบำท	เป็น	150	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน	

500,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	100	บำท

■	 ได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งยุโรป	(International	Europe	Award	for	Quality)	จำกกำรที่บริษัทฯ	ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้ำ	ไปจ�ำหน่ำย

ในประเทศสเปน

ปี 2552

■	 ได้รบัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน	ISO	9001:2008	จำกจำกสถำบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	และ	NAC	ประเทศไทย	

โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้กำรรับรอง

■	 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรสุขำภิบำลอำหำรระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จำกกรมอนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข

ปี 2553

■	 ได้รับรำงวัลชมเชย	SMEs	แห่งชำติ	ครั้งที่	2	ประจ�ำปี	2552	กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์	จำกส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอุตสำหกรรม

■	 ได้รบัรำงวลัอตุสำหกรรมดเีด่นประจ�ำปี	2553	ประเภทกำรบรหิำรอตุสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม	จำกกระทรวงอตุสำหกรรม	

■	 เมื่อเดือนกันยำยน	2553	ได้รับกำรต่ออำยุสิทธิใช้เครื่องหมำย	Q-MARK	จำกคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน	3	สถำบัน	(กกร.)	ทั้ง

ภำคกำรผลิต	รวมทั้งภำคกำรค้ำและบริกำร	ดังนี้

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยแบบน�้ำมัน	ประเภท	1	เฟส	ขนำดก�ำลัง	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้ำสูงสุด	36	kV	และประเภท	3	

เฟส	ขนำดก�ำลงัไฟฟ้ำทีก่�ำหนด	1-2500	kVA	แรงดนัไฟฟ้ำสงูสดุ	36	kV	ประเภท	คณุภำพตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ	และ

คุณภำพมำตรฐำนประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	10	ก.ย.	2553	และมีผลถึงวันที่	9	ก.ย.	2555

2.	 กำรจัดจ�ำหน่ำย	กำรขำย	กำรติดตั้ง	และซ่อมบ�ำรุงหม้อแปลงไฟฟ้ำ	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	10	ก.ย.	2553	และมีผลถึง	

วันที่	9	ก.ย.	2555

■	 ได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรสุขำภิบำลอำหำรระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จำกกรมอนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข

■	 เมือ่เดอืนสงิหำคม	2553	บรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดั	และเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ำกดั	(มหำชน)	

ปี 2554

■	 เมื่อเดือนมีนำคม	2554	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ	100	บำท	เป็นหุ้นละ	1	บำท	

รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	จำกเดิม	150	ล้ำนบำท	เป็น	200	ล้ำนบำท	แบ่งเป็น

yy หุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	45	ล้ำนหุ้น	เสนอขำยให้แก่ประชำชน	และ	

yy หุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	5	ล้ำนหุ้น	เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ	

■	 เดอืนเมษำยน	บรษิทัด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงส�ำนกังำนแห่งใหม่ที	่เลขที	่2/2	ซ.	กรงุเทพกรฑีำ	8	แยก	5	ถนนกรงุเทพกรฑีำ	แขวงหวัหมำก		

เขตบำงกะปิ	กรุงเทพ	ฯ	10240		

■	 เดอืนกรกฎำคม		บรษิทัฯ	ได้เสนอขำยหุน้เพิม่ทนุต่อประชำชน		เป็นครัง้แรก	(IPO)	และตลำดหลกัทรพัย์ได้รบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ	

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยเมื่อวันที่	28	กรกฎำคม	2554	โดยใช้ชื่อย่อในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ว่ำ	QTC
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■

■

1. Fair treatment of all parties concerned.
2. Disclosure of information and transparency.
3. Risk management.
4. Promotion of excellent corporate practice.
5. Corporate social and national responsibility.
Yielding sustainable tangible returns for the nation.
The company increased registered capital by 50 million baht from the original registered capital of 100  
million baht by issuing 500,000 new common shares valued 100 baht per share for proposed sales to existing 
shareholders at the proposed sales price of 100 baht per share.
The company was awarded the International Europe Award for Quality from exporting transformers for distribu-
tion in Spain.

2009
■

■

The company was granted ISO 9001:2008 accreditation for quality management systems from UKAS, England, 
and NAC, Thailand. SGS Company (Thailand) provided accreditation.
The company was awarded the “D” Class Certificate of Clean Food Good Taste standards from the Department 
of Health, Ministry of Public Health.

2010
■

■

■

■

■

The company received the 2nd Annual SME National Award of 2009 in machinery and equipment category 
from the Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP), Ministry of Industry.
The company received the Prime Minister’s Industry Award 2010 for SME Industrial Management from the 
Ministry of Industry.
In September of 2010, the company received extension of rights to use the Q-MARK from the Joint-Standing 
Committee on Commerce, Industries and Banking (JSCCIB) in the production sector and the trade and services 
sector as follows:
1. Single phase oil type distribution transformers sized at 1-167 kVA with maximum voltage of 36 kv and 

three-phase oil type distribution transformers sized at 1-2500 kVA with maximum voltage of 36 kV and 
quality to meet the standards of trading partner countries as well as the quality standards of Thailand, 
which were issued on 10 September 2010 and effective until 9 September 2012.

2. Distribution, sales, installation, and maintenance of transformers, which were issued on 10 September 
2010 and effective until 9 September 2012.

The company received the “D” Class Certificate for Clean Food Good Taste standards from the Department 
of Health, Ministry of Public Health.
In August of 2010, the company became a public company limited and changed its name to QTC Energy 
Public Co., Ltd.

2011
■ In March, the company registered changes in share value from the original value of 100 baht per share to 1 

baht per share, including an increase in registered capital by 50 million baht from the original amount of 150 
million baht, which put the registered capital at 200 million baht. Shares were divided as follows:
    - Forty-five million new common shares which were offered for public sales and
    - Five million new common shares which were offered for sale to company directors and employees.
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■	 เดือนสิงหำคม	บริษัทฯ	ได้รับประกำศเกียรติคุณรำงวัลระดับต้น	(ไม่มีอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนถึงขั้นหยุดงำนต่อเนื่องในรอบปีที่	

ผ่ำนมำไม่ต�่ำกว่ำ	1,000,000	ชั่วโมงกำรท�ำงำน)	โครงกำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์	ประจ�ำปี	2554	จำก

กรมสวัสดิกำร	และคุ้มครองแรงงำน	กระทรวงแรงงำน

■	 เดือนตุลำคมบริษัทได้รับรำงวัลบรรษัทภิบำลดีเด่น	(ภำคตะวันออก)	โดย	คณะกรรมกำรกำรธรรมมำภิบำลหอกำรค้ำไทย		ร่วมกับ	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ช.	และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

■	 เดอืน	พฤศจกิำยน	บรษิทัฯ	ได้รบักำรพจิำรณำจำกคณะอนกุรรมกำร	พจิำรณำรบัรองห้องปฏบิตักิำรทดสอบสำขำไฟฟ้ำ	อเิลก็ทรอนกิส์-

โทรคมนำคม	ซึง่ได้มมีตเิหน็ชอบให้กำรรบัรองควำมสำมำรถของ	ห้องปฏบิตักิำรของบรษิทัฯตำมมำตรฐำนเลขที	่มอก.17025-2548	

กบัส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม	(แต่ยงัไม่ได้รบัใบ	Certification	อย่ำงเป็นทำงกำรรอกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบใหม่ของ

ใบ	Certification)

2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “QTC” และเครือ่งหมายการค้าของลกูค้า โดยปัจจบุนัผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 

 1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer)

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

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

 2. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง (Power Transformer) บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนต่อเติมอาคารโรงงานและสั่งซื้อเครื่องจักรส�าหรับ 
  ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัในปี 2553 โดยเครือ่งจกัรทัง้หมดตดิตัง้แล้วเสรจ็และพร้อมเริม่ด�าเนนิการผลติในเดอืนกนัยายน 
  2553 

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

  

3  เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล (World Class) โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง โดยมีความมุ่งหมายที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างยั่งยืนรวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวม
ตัวของ AEC ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะลงทุนปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะ 3 ปีนับจากนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555-2558 การลงทนุด้านบคุลากรกเ็น้นการพฒันาโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทางของทนุมนษุย์ (Human Capital) ซึง่จะพฒันา
บคุคลากรให้เชือ่มโยงกบัยทุธศาสร์ และกลยทุธ์ขององค์กร เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในเศรษฐกจิยคุใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2558 
รวมถงึการเร่งพฒันาหน่วยงานห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ซึง่หลงัจากปี 2558 การเคลือ่นย้ายวตัถดุบิระหว่างประเทศใน
กลุม่ AEC จะได้รบัการยกเว้นภาษศีลุกากร รวมทัง้อตัราภาษศีลุกากรจะลดลงเหลอืร้อยละ 0 อกีทัง้แต่ละประเทศกม็นีโยบายทีจ่ะลดต้นทนุ
ด้าน logistic ลง บรษิทัจงึต้องเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอืกบัการเคลือ่นย้ายสนิค้าระหว่างประเทศในกลุม่ AEC ทีจ่ะมคีวามสะดวก รวดเรว็ 
ปลอดภาษีศุลกากร เพี่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนา
คณุภาพและประสทิธภิาพการให้บรกิารของบรษิทัฯ เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC 
และลกูคา้ทีใ่ชห้ม้อแปลงไฟฟ้าของผูผ้ลิตรายอืน่ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการท�าการตลาดและเพิม่โอกาสในการจ�าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าของ 
บริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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■ In April, the company constructed new offices at 2/2 Soi Krungthep Kritha 8 (5), Krungthep Kritha Rd., Huamark, 
Bangkapi, Bangkok 10240

■

■

■

■

In July, company proposed the  ordinary shares to the public (Initial Public Offering)  and traded of shares on 
28 July,2011 by trading  name “QTC” 
In August, the company was a top recipient of a Zero Accident Award (no occupational accidents causing 
ongoing work to stop over the past year for no less than 1,000,000 working hours) from the Zero Accident 
Campaign of 2011 from the Department of Welfare and Labor Protection, Ministry of Labor.
In October, the company received the Top Corporate Governance Award (Eastern Region) from the Thai 
Chamber of Commerce Good Corporate Governance Commission in cooperation with the Office of the NCCC 
and the Thai Chamber of Commerce University.
In November, the company was considered by the Thai Laboratory Accreditation Scheme, Electronics-
Telecommunications, which decided to approve accreditation of the company’s laboratory according to TIS 
17025-2548 standards with the Thai Industrial Standards Institute (however, the company has not received an 
official certification and currently awaits the improvements of newly designed certificates).

2 Overview of Business Operations

 QTC Energy Public Co., Ltd., conducts the businesses of manufacturing and distributing custom made transformers to 
domestic and foreign customers under the “QTC” trademark and customer trademarks. At present, the company’s transformer 
projects can be categorized as follows:

 1. Distribution Transformers:

  1.1 Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformers.

  1.2 Open Type Transformers with Conservators.

2. Power Transformers – The company began to make investments in constructing additions to factory buildings 
and ordered purchases of machinery for the production of power transformers in 2010. All of the machinery has 
been installed and was ready for production in September 2010.

 Furthermore, the company also provides various types of services for customers, such as scheduled checks and main-
tenance, transformer repairs and maintenance, transformer oil fill services, transformer rental services, etc., in order to support 
customer needs and facilitate both customers who have purchased QTC transformers and other customers in general.

3    Business Performance Goals

 The company has set a goal to become a world class manufacturer with emphasis on the development of quality and 
standards for the company’s transformers in order to build confidence in maximum efficiency with continued wide acceptance 
of customers at home and abroad. The company intends to maintain and expand its customer base, especially in the mem-
ber countries of the ASEAN Economic Community (AEC). The company has considered the state of competition expected to 
occur following the launching of the AEC. Therefore, the company has clear guidelines for investing in improved production 
efficiency over the next three years from 2012 to 2015. The company’s personnel investments emphasize development based 
on the principles of human capital, which develops personnel in line with corporate strategies and tactics to increase competi-
tive capacity during the new economic era which will begin in 2015.  In addition, we intend to accelerate the development of 
supply chain management. After 2015, movements of raw materials between AEC countries will be exempted from customs 
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 ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการ 
“คุณภาพแห่งความปราณีต” (Quality of Details) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

D – Dynamics

 เราจะเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในทุกองค์ประกอบขององค์กร ความคิดในงานระบบต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การก�ากับดูแลที่เป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน การให้ความส�าคัญในนโยบาย
ด้านทรัพยากรบุคคล ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยที่ต้องพิถีพิถันในการดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อีก
ทั้งการสร้างระบบที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบ อุปสรรคทางการค้าใหม่เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

E – Environment

 เรามุง่เน้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ทีล่ดการใช้พลงังานและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เทคโนโลยทีีเ่ราเลอืกใช้ในกระบวนการ
ผลิตช่วยลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้ใช้ และเรายังให้
ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมของโรงงาน ออฟฟิศ และชุมชน เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยมิตรภาพความสุข

T – Teamwork

 เราค�านงึถงึคณุภาพของการท�างานในทกุภาคส่วนทีส่อดคล้อง สนบัสนนุซึง่กนัและกนัอย่างเป็นระบบเพือ่เป้าหมายสูค่วามเป็นเลศิ
ของทีม รวมถึงการให้ความส�าคัญในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านศักยภาพการท�างาน
จากการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนด้านชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

A – Achievement

 จากการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ ท�าให้เราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ และรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ
มากมาย จากทั้งในและต่างประเทศ เรายังมุ่งมั่นการท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายในระดับ World Class

I – Innovation

 ด้วยศักยภาพที่แตกต่าง เราสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราเองในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยมคีวามแม่นย�าในการค�านวณและประมวลผล ตอบทกุข้อจ�ากดัและครอบคลมุทกุความต้องการของลกูค้าภายใต้มาตรฐานระดบัสากล 
รวมทัง้ไม่เคยหยดุยัง้ในการมองหาเทคโนโลยใีหม่ๆ การเลอืกสรรวตัถดุบิทีด่แีละเหมาะสมมาพฒันาสนิค้าและบรกิารอยูเ่สมอ เพือ่คณุภาพ
และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

L – Leadership

 จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยประกอบกับการมีกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันในการควบคุมคุณภาพ ท�าให้ บริษัทฯ 
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นผู้สร้างสรรค์พัฒนา Know How 
ใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสู่ตลาดโลกอีกด้วย

S – Service

 นอกจากตัวสินค้า รูปแบบการให้บริการจาก QTC ยังเป็นสิ่งที่ท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา เรามีทีมวิศวกรคอย
ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า ทมีขายมอือาชพีทีม่ีความรูค้วามเข้าใจในผลติภณัฑ์อย่างลกึซึง้ ดแูลลกูค้าทัง้ก่อนและหลงัการขายอย่าง
ใกล้ชิด และทีมงานจัดส่งสินค้าที่มีความช�านาญและสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงตามก�าหนดเวลา
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taxes, which will be reduced to zero percent. Furthermore, each country will have policies to reduce logistics costs, so the 
company will have to prepare to handle the movements of products among AEC countries, which will be convenient, rapid and 
free from customs taxes, so the company can increase its competitive capacity in other ways. Moreover, the company places 
importance in the improvement of the quality and efficiency of service provision aimed at maximum customer satisfaction for 
customers who use QTC transformers and customers who use the transformers of other producers, which will be a marketing 
channel that will increase the company’s transformer distribution in the future.

 In managing the corporation to achieve the aforementioned goals, the company adheres to management principles 
under the process of “Quality of Details” as follows:

D – Dynamics
 We will be a corporation that will never stagnate in any element of the corporation.  Our thoughts about work systems 
must be developed continually with creative direction and corporate culture in response to changes for lasting progress.  Placing 
importance on human resource policies, customers and stakeholders are factors requiring meticulous care under constantly 
changing conditions. The formation of systems capable of responding to changes in external factors, such as new trade laws, 
rules and obstacles, will also enhance the corporation’s competitive capacity.

E – Environment
 We emphasize design and the development of products with reduced energy consumption and environmentally friendly 
products. The technologies we choose for our production processes have helped effectively reduce energy consumption and  
pollution with safety for workers and users. We also place importance on the environments of factories, offices and communities, 
so we can all live together in friendship and contentment.

T – Teamwork
 We realize that the work quality of all sectors must be synchronized with one another and support one another in or-
der to achieve the goal of team excellence. We place importance on the value of human resources by continually improving  
personnel at all levels in terms of work capacity through training domestically and abroad, including the aspects of good 
lifestyles, health and quality of life.

A – Achievement
 Quality corporate management has enabled us to receive accreditation for various quality standards with numerous 
domestic and foreign awards of success. We remain committed to working toward world class achievements.

I – Innovation
 With unique capacity, we are able to produce software of under our own copyright to products with accuracy in cal-
culations and processing in answer to every limitation and meeting all customer needs according to international standards. 
We have never ceased in our search for new technology and we always selected good and suitable raw materials to develop 
products and services with better quality and efficiency while raising product standards to exceed customer satisfaction.

L – Leadership
 Use of modern production technology and production processes with meticulous quality control has made the company 
widely accepted both domestically and internationally as a manufacturer of high quality transformers. The company has also 
created new “Know How” about products and manufacturing processes for the global market.

S – Service
 Apart from products, QTC’s service provision format has always made customers believe in our products. We have 
engineering teams to provide consultation about electrical systems.  We also have professional sales teams with extensive 
knowledge and understanding of products who take excellent care of our customers both before-after sales.  Lastly, we have 
product delivery teams with expertise in delivering products to customers quickly and on schedule.
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4  โครงการในอนาคต

 บรษิทัฯ ด�าเนนิการตามโครงการทีจ่ะลงทนุในอนาคต  โดยเริม่ด�าเนนิการไปแล้วในปี 2554  โดยมรีายละเอยีดทีส่ามารถสรปุได้ดงันี้

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

 จากการทีก่ระทรวงพลงังานมนีโยบายส่งเสรมิการผลติและใช้พลงังานทดแทน และมเีป้าหมายในการน�าพลงังานทดแทนมาใช้แทน
พลงังานหลกัให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลงังานทัง้หมดภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยเน้นถงึความมัน่คงด้านพลงังานควบคูก่บัการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก ดงันัน้ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จงึให้การสนบัสนนุการคดิค้นและพฒันาพลงังานทดแทนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุได้สนบัสนนุให้บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิโครงการ “วจิยัและสาธติการปรบัปรงุคณุภาพก๊าซชวีภาพ
เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์” เพือ่ท�าการวจิยัและปรบัปรงุคณุภาพก๊าซชวีภาพและผลติก๊าซชวีภาพอดั (Compressed Bio-methane Gas 
: CBG) ส�าหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ ซึง่ก๊าซ CBG ดงักล่าวเกดิจากการน�าวตัถดุบิและของเสยีจากอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร เช่น 
น�้าเสียจากโรงงานน�้าตาล โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง หรือมูลสัตว์จากโรงเลี้ยงสัตว์ มาผ่านกระบวนการหมักในสภาวะไร้ออกซิเจนเพื่อให้ได้
ก๊าซชีวภาพดิบ จากนั้นจึงน�าก๊าซชีวภาพดิบที่ได้ไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อแยกสารปนเปื้อนออกและอัดความดันเพื่อบรรจุ
ใส่ถัง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนการใช้แอลพีจีและเอ็นจีวีได้ 

 บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิการศกึษาความไปได้ส�าหรบัโครงการลงทนุผลติก๊าซชวีภาพอดั หรอืก๊าซ CBG โดยเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2554 
ได้มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลงโครงการทดลองพฒันาก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากน�า้เสยีและกากของเสยีจากโรงงานสบัปะรดเพือ่การคมนาคม
ร่วมกนัสามฝ่าย ประกอบด้วย บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัล์ จ�ากดั (มหาชน) 
และบริษัท สามร้อยยอด จ�ากัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันศึกษาโครงการพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากน�า้เสียและกากของเสีย
จากโรงงานสับปะรด ตามที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียของโรงงานสับปะรดนั้น ณ 
ปัจจุบันได้ประเมินหลักทรัพย์ของโรงงานน�้าเสียจากสับปะรดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกาษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณแก๊ส
ที่จะได้รับว่ามีปริมาณเพียงพอตามที่ได้ท�า Feasibility ไว้หรือไม่ หากผลจากการศึกษาไม่เป็นไปตาม Feasibility บริษัทอาจต้องพิจารณา
ยกเลิกโครงการ

2.  โครงการผลิต Lightning Arrester

 ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester) แบบโพลีเมอร์  โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือ
จาก ABB ในการสนบัสนนุวัตถดุิบหลักทีใ่ช้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า   บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการศึกษาเทคโนโลยใีนการผลิต
ที่สามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ไม่สูงมาก  ที่จ�านวนการผลิตไม่เกิน 50,000 ชุดต่อปี ทั้งนี้ อุปสงค์ของตลาดอยู่ระหว่างช่วงของการเริ่มต้น จึงมี
ขนาดตลาดไม่สูงมากและจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะสามารถสรุปเลือกเทคโนโลยีนี้ได้ภายใน 6 เดือน 

3.  โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน

 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารส�านักงานใหม่ ณ  ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็น
อาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 600 ตารางเมตร ปัจจุบัน อาคารส�านักงานได้สร้างเสร็จและบริษัทฯ ได้ย้ายเข้ามาท�าการ ณ อาคาร
ส�านักงานแห่งใหม่แล้ว

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

 บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับ Schneider (Thailand) Limited (“STL”) ในการร่วมมือกันเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย
แบบแห้งคาสเรซิน โดยบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตหม้อแปลงชนิดดังกล่าวให้แก่ STL เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งSTL จะเป็นผู้จัดหา
คอยล์แรงสูงและแรงต�่า รวมทั้งส่วนประกอบหลักอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ ในเบื้องต้นนั้นขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ จะครอบคลุมตั้งแต่
การออกแบบตามรายละเอียด (Specification) ที่ลูกค้าต้องการ การจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการผลิต การประกอบจนถึงการจัดส่ง
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จให้แก่ STL หรือลูกค้า แล้วแต่กรณี

 อย่างไรกต็าม เนือ่งจากกลุม่ Schneider อยูร่ะหว่างการควบรวมกจิการทีผ่ลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบแห้งคาสเรซนิของ
ประเทศตุรกี  ดังนั้นทางบริษัท Schneider จึงได้เลื่อนโครงการนี้ออกไปจนถึงสิ้นปี
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4        Future Project

 The Company has conducted based on the project being invested in the future. Some has already operated in 2011 
with the following summarized details. 

1 Project of Compressed Bio-methane Gas : CBG

 According to the Ministry of Energy’s policy on the promotion of alternative energy manufacturing and consumption 
and the goal of alternative energy consumption instead of the major energy by 20% of all energy consumption in the next 
15 years focusing on the energy security along with the reduction of Greenhouse Gas emission, Energy Policy and Planning 
Office (EPPO) has supported the exploration and development of environmentally-friendly alternative energy constantly.  
Recently EPPO has supported PTT (Public) Co., Ltd to operate the “Research and Demonstration Project for the Improvement of  
Bio-Methane Gas Quality as a Fuel in Vehicles” in order to research and improve the Biogas quality and produce Compressed 
Bio-methane Gas: CBG to be used as a vehicle fuel. Such CBG derived from raw materials and industrial and agricultural 
wastes such as effluent form sugar industry, Tapioca starch industry, or manure from rearing houses. Then, these materials 
are fermented in anaerobic condition in order to extract the crude biogas. This extracted biogas will be processed to improve 
quality in order to segregate the contamination and compress the pressure into the container. This will be used as a vehicle 
fuel which is substituted the consumption of LPG and NGV.

 The Company has started to study the possibility of compressed bio-methane gas or CBG production project. In January 
28, 2011, the agreement on the demo project of improving biogas derived from effluents and residues from the pineapple 
industry for the transportation is signed among QTC Energy (Public) Company Limited, Universal Adsorbents & Chemicals 
Public Company Limited, and Samroiyod Corporation Limited in order to cooperate in studying the project of improving  
biogas derived from effluents and residues from the pineapple industry. According to this study of the Company, the securities 
of pineapple industry are currently estimated. The Company is in the process of further study on whether the gas volume is  
sufficient as operating in the feasibility study. If the result is not consistent with the feasibility study, the Company may consider 
terminating the project.              

2 Project of Lightning Arrester Manufacturing

 According to the Company’s investment project regarding to Polymer lightning arrester, The Company cooperates with 
ABB which supplies the main raw material using in the production of lightning arrester to the Company. The Company is studying 
the manufacturing technology for reducing the cost and maintaining the production capacity not exceeding 50,000 Sets/Year. 
However, the demand of the market is at the initial stage, so the market size is not quite large and will expand higher in the 
next 3-5 years. The Company estimates that the manufacturing technology will be selected within 6 months.  

3 Project of Office Building Construction

 The project of new office building construction is located at Soi Krungthep kreetha, Huamark, Bangkapi, Bangkok. It is 
3-storey building with the usable are of 600 square meters. Currently, the office building construction is completely done and 
the Company already moves the operation to the new office building. 

4 Project of Dry Type Cast Resin Transformer Manufacturing

 The Company is negotiating with Schneider (Thailand) Limited (“STL”) for the coordination in order to manufacture Dry 
Type Cast Resin Distribution Transformer. The company is contracted to manufacture such type of transformer to STL. STL 
will sell the product to its customers. In addition, STL provides high-voltage coil and low-voltage coil, including other main 
components to the Company. Basically, scope of Company’s service covers the range from Specification design as customer 
required, supply of raw materials used in the production, assembly, to the delivery of finished transformers to STL or customers 
if required.      

 However, Schneider group is being in the process of merger with Dry Type Cast Resin Distribution Transformers  
Manufacturer in Turkey, so Schneider Company has postponed this project till the end of this year.
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โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 498.29 96.79 506.03 96.57 688.42 95.91

- รายได้จากการขายหม้อแปลงในประเทศ 383.38 74.47 401.44 76.61 580.32 80.85

- รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศ 114.92 22.31 104.59 19.96 108.10 15.06

รายได้จากการขายวัตถุดิบ1) 2.45 0.48 6.18 1.18 12.44 1.73

รวมรายได้จากการขาย 500.74 97.27 512.20 97.74 700.86 97.64

รายได้จากการให้บริการ 10.35 2.01 8.57 1.64 13.60 1.89

รายได้อื่น2) 3.71 0.72 3.25 0.62 3.33 0.46

รวมรายได้ทั้งหมด 514.80 100.00 524.02 100.00 717.79 100.00

หมายเหตุ : 1)  รายได้จากการขายวัตถุดิบ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตหม้อ แปลงไฟฟ้า 
 ให้แก่ลูกค้า เช่น น�้ามันหม้อแปลง หางปลาแรงต�่า ชุดปะเก็นลูกถ้วย เป็นต้น

 2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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Revenue Structure

Revenue Type 2009 2010 2011

Million Baht Percent Million Baht Percent Million Baht Percent

Revenue from Electricity Distribution 
Transformer Sales

498.29 96.79 506.03 96.57 688.42 95.91

- Revenue from Domestic Transformer 
Sales

383.38 74.47 401.44 76.61 580.32 80.85

- Revenue from Overseas Transformer 
Sales

114.92 22.31 104.59 19.96 108.10 15.06

Revenue from Raw Material Sales1) 2.45 0.48 6.18 1.18 12.44 1.73

Consolidated Revenue from Sales 500.74 97.27 512.20 97.74 700.86 97.64

Revenue from Service Provision 10.35 2.01 8.57 1.64 13.60 1.89

Other Revenue2) 3.71 0.72 3.25 0.62 3.33 0.46

Total Revenue 514.80 100.00 524.02 100.00 717.79 100.00

Remarks:    1) Revenue from raw material sales is revenue occurring as a result of the sales of raw materials used as a 
component for the manufacture of electricity transformers to customers, such as transformer oil, low voltage 
terminal lugs, bushing gasket sets, etc.

 2) Other revenue comprising revenue from scrap sales, profit from exchange rates, interest receivable, etc.
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วเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั

ตลาดในประเทศ

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

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

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานที่มีความจ�าเป็น โดยหากมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและภาพรวมของธรุกจิต่างๆ รวมทัง้เศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้ กระทรวงพลงังานร่วมกบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลติจงึได้จดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย โดยฉบบัล่าสดุ คอื แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ซึง่ได้คาดการณ์ปรมิาณความต้องการไฟฟ้าสงูสดุว่าจะเพิม่ขึน้จาก 23,249 เมกะวตัต์ ในปี 2553 เป็น 52,890 
เมกะวัตต์ ในปี 2573 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.42 ต่อปี ในขณะที่ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 31,349 เมกะวัตต์ในปี 
2553 เป็น 65,547 เมกะวัตต์ ในปี 2573 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.96 ต่อปี ดังนั้น การไฟฟ้าทั้งสามแห่งไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต (“กฟผ.”) การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าภูมิภาค (“กฟภ.”) จะต้องมีแผนการลงทุนขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้า รวม
ทั้งแผนการปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ
กับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ประเทศมีการขยายตัวตามไปด้วย
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Industry Condition and Competition Analysis

Domestic Market

 Transformer manufacturing industry is an industry that is relating to electrical energy which is regarded as a foundation that 
plays an important role in people’s livelihood as well as economic development of the country. Therefore, growth of transformer 
industry is consistent with electricity demand in each year which depends on main factors that consists of population growth, 
industry growth, and economic growth. In the past, electricity generation, electricity demand, and the country’s GDP have 
been in the same direction. However, the growth of electricity demand is much higher than the country’s GDP. Therefore, even 
in the period of economic recession, electricity usage only declines slightly compared with the change in the country’s GDP. 
Therefore, in 1998 which the period of economic crisis, and there was an announcement to float the baht resulting in economic 
recession where the country’s GDP declined from THB 3,072.6 billion in 1997 to THB 2,749.6 billion in 1998, or a decline of 
10.51% while electricity demand declined from 81,998.02 GWH in 1997 to 79,899.63 GWH in 1998, for a decline of only 2.56%.

 Apart from economic growth factor which affects electricity demand as mentioned above, population growth is another 
important factor that determines country’s electricity demand. Thailand’s population continues to grow due to the growth of 
communities. Provincial Electricity Authority and Metropolitan Electricity Authority who are responsible for distributing electricity 
to domestic users must invest more in distribution system. This also increases the demand of transformer which is one of the 
equipments used in the electricity distribution system.

 As mentioned above that electrical energy is basic energy that is needed. If it is not sufficient for usage, it will affect 
people’s livelihood and the overview of various businesses, including the country’s economy. Therefore, Ministry of Energy 
and Electricity Generation Authority of Thailand have together prepared the latest Power Development Plan, B.E. 2553-2573 
for Thailand (PDP 2010), which the maximum electricity demand is estimated to increase from 23,249 MW in 2010 to 52,890 
MW in 2030, or an average annual growth of 4.42%, while electricity generation capacity will increase from 31,349 MW in 2010 
to 65,547 MW in 2030, or an average annual growth of 3.96%. Therefore, all three electricity authorities, Electricity Generation 
Authority of Thailand (EGAT), Metropolitan Electricity Authority (MEA), and Provincial Electricity Authority (PEA) must have plans 
to invest in the increase of electricity generation capacity, as well as plans to upgrade and expand electricity distribution system 
according to the PDP 2010 in order to sufficiently generate and distribute electricity according to electrical energy demand of 
the country in the future. Such investment will also result in an expansion of transformer manufacturing and distribution industry 
in the country.
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ภมูภิาคเอเชยีเป็นภมูภิาคทีม่ี

การเติบโตของปริมาณการ

ผลติไฟฟ้าสงูสดุโดยเฉลีย่อยู่

ที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี 

ตลาดต่างประเทศ

 สถาบัน Energy Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประมาณการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าใน
แต่ละทวีปทั่วโลกจนถึงปี 2578 จะเพิ่มขึ้นจาก 18,783 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2550 เป็น 35,191 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2578 
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.30 ต่อปี โดยประเมินว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่ม OECD จะมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม OECD ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.1 และหาก
พิจารณาเฉพาะประเทศนอกกลุ่ม OECD จะพบว่าภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 4.1 ต่อปี ดังนั้น ภูมิภาคนี้จึงมีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ และหากพิจารณา
ฐานลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ ในปี 2553 พบว่าประมาณร้อยละ 28.15 ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลูกค้าที่อยู่
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคที่มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดดังกล่าว ประกอบกับบริษัทฯ มีศักยภาพใน
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะสามารถแข่งขันในตลาดโลก
และส่งผลท�าให้ยอดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 ส�าหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.71 
ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศในปี 2553 ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 1 อย่างไร
ก็ดี จากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์ช่วงเดือนธันวาคม 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นปี 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละระบบเศรษฐกจิของประเทศออสเตรเลยีเป็นอย่างมาก และจะส่งผลท�าให้ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างกต้็องลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟแูละ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น ให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งอาจท�าให้ความต้องการ
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

ภาวะการแข่งขัน

 ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย โดยที่ผ่านมายอดขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ซึ่งในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายนี้มีผู้ผลิต
ประมาณ 22 ราย ประกอบด้วยผูผ้ลติรายเลก็ทีเ่น้นกลยทุธ์ด้านราคามากกว่าคณุภาพไปจนถงึผูผ้ลติขนาดกลางถงึใหญ่ทีเ่น้นการผลติสนิค้า
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น ผู้ผลิตแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป ส�าหรับบริษัทฯ นั้นถือเป็นผู้ผลิตขนาดกลางที่สามารถ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่สามารถรับงานของทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและในระดับ
สากล ซึ่งในตลาดนี้มีผู้ผลิตรายอื่นอีก 6 ราย ได้แก่ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เจริญชัย
หม้อแปลงไฟฟ้า จ�ากดั บรษิทั ทสัโก้ ทราโฟ จ�ากดั บรษิทั ไทยแมกซ์เวล อเิลคทรคิ จ�ากดั และบรษิทั ไทยทราโฟ แมนแูฟคเจอริง่ จ�ากดั นอก
เหนือจากนั้นจะเป็นผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�าคัญเรื่องราคาเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นคนละตลาดกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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Asia is the region that 

has the most electricity  

generation on average 

which is at 4.1 per year.

International Market

 Energy Information Administration (EIA), USA, has estimated the growth of electricity generation in each continent 
around the world until 2035 to increase from 18,783 billion KW/h in 2007 to 35,191 billion KW/h in 2035, or an average annual 
growth of 2.30%. It is estimated that electricity generation of countries outside OECD will have an average growth of 3.3%, 
which is higher than electricity generation growth rate of countries in OECD which is at 1.1%. If considers only countries outside 
OECD, Asia is the region that has the most electricity generation on average which is at 4.1% per year. Therefore, this region 
is likely to have higher transformer demand than other regions. If considers the company’s international customers base of 
the company in 2011, it was found that 23.47% of international transformer sales revenue comes from customers in Malaysia, 
which is a country in the region with high electricity generation growth, coupled with the company has potential to manufacture 
transformer according to international standards. Therefore, it is believed that the company’s transformer products can compete 
in the world market, which would results in continuous growth of the company’s transformer export in the future.

 For Australia, which is another important market for the company’s transformer export, which generates 74.05% of  
international transformer sales revenue in 2011, still have average growth rate of electricity generation of 1%. However, the major 
flood in Queensland from December 2010 to early 2011 had severely affected people’s livelihood and Australia’s economy, 
which will result in state and private sectors to invest in restoration and upgrade of various public utilities such as electricity 
distribution system etc. to resume normal operation, which may also requires more transformers.

Competitions

 Transformer market can be divided into power transformer and distribution transformer. In the past, all transformer sales 
of the company are sales for distribution transformers, which in this distribution transformer market, there are approximately 
22 manufacturers that consist of small manufacturers who focus more on price strategy rather than quality, up to medium and 
large manufacturers who focus on quality products. Therefore, manufacturer in each group would have different customer 
groups. The company is regarded as medium manufacturer who can manufacture high quality transformer for state and private  
sectors that have received both domestic and international standard certifications. There are 6 other manufacturers in this 
market; Ekarat Engineering Public Company Limited, Tirathai Public Company Limited, Charoenchai Transformer Company 
Limited, Tusco Trafo Company Limited, Thai Maxwell Electric Company Limited, and Thai Trafo Manufacturing Company  
Limited. The rests are small manufacturers who mainly focus on price, which are regarded as being in the market that is  
different from the company’s products.
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1 ความเสี่ยงด้านความไม่สม�่าเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ 
ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 33-47 ของรายได้
จากการขายรวม ตามล�าดับ ซึ่งการที่สัดส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. มีสัดส่วนที่สูงอาจส่งผล 
กระทบต่อรายได้ของบรษิทัฯ หากต้องสญูเสยีลกูค้าดงักล่าว นอกจากนี ้รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะขึน้
อยูก่บัความสามารถของบรษิทัฯ ในการชนะประมลูโครงการต่างๆ และยงัขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิและงบประมาณของแต่ละหน่วย
งานเป็นส�าคัญ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ชนะการประมูล หรือหากมีการเลื่อนระยะเวลาการประมูล หรือปรับลดงบประมาณการลงทุน
การซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จะส่งผลกระทบท�าให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เน้นการขยายฐาน
ลูกค้าที่เป็นเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาเพิ่มความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง (Power Transformer) ได้อีกด้วย 

2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

  วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบน�า้ยา และ Copper Foil โดยราคาของวัตถุดิบ
ดังกล่าวจะผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาของเหล็ก
ซิลิกอนและทองแดงมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้น หากต้นทุนราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อ
ต้นทนุขายและอตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เนือ่งจากบรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้าได้ในอตัราทีเ่ท่ากนัหรอืมากกว่าอตัรา
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนราคาวัตถุดิบดังกล่าว และจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการที่
บรษิทัฯ มนีโยบายในการก�าหนดราคาสนิค้าจากต้นทนุบวกก�าไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม โดยในการก�าหนดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า บรษิทัฯ 
จะมกีารตรวจสอบราคาวตัถดุบิอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่วตัถดุบิทีม่คีวามผนัผวนของราคาสงู เพือ่ให้สามารถประมาณการ
ต้นทนุการผลติได้อย่างถกูต้องและใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากทีส่ดุ และสามารถก�าหนดราคาขายสนิค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
การทีผู่บ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมมานานกว่า 30 ปี ประกอบกบัการมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูจ้�าหน่าย
วัตถุดิบ (Supplier) ท�าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  บริษัทฯ มีทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
เป็นเงินตราต่างประเทศจ�านวน 106.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.24 ของรายได้จากการขายรวม ในขณะที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศจ�านวน 178.85 ล้านบาท ซึ่งจะต้องช�าระเป็นเงินสกุลต่างประเทศ จึงสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะ Natural Hedge ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
โดยฝ่ายการเงนิของบรษิทัฯ จะตดิตามข่าวสารและความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ และจะพจิารณาป้องกนัความ
เสี่ยงด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น นอกเหนือจากนี้แล้ว ใน
การขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศนั้น ฝ่ายขายจะค�านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศที่ได้บวกเพิ่ม (Mark up) เพื่อให้ครอบคลุมค่าความเสี่ยงและความผันผวนต่างๆ ไว้แล้ว ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วย
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง

4 ความเสี่ยงจาการส่งมอบสินค้าล่าช้า

  เนือ่งจากรายได้ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ซึง่ในการขายสนิค้าให้แก่หน่วยงาน 
ดังกล่าวโดยปกติจะมีการจัดท�าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าที่เป็นสัญญามาตรฐาน และมีการก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าเอา
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบหม้อแปลงได้ตามก�าหนดเวลาที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
หรือช�าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.15-0.20 ของมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ การส่งสินค้าล่าช้าดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีการซ่อม

ปัจจัยความเสี่ยง
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1 Risks of Revenue Fluctuations and Dependence on Large Customers

  The company’s revenue is derived from bidding for transformer sales to customer groups who are manufacturers and 
distributors of government electricity enterprises primarily consisting of the Metropolitan Electricity Authority (MEA) and 
the Provincial Electricity Authority (PEA), which accounts for approximately 33-47% of all sales revenue, respectively. 
High revenue ratios from the sales of transformers to MEA and PEA may have impact on the company’s revenue if 
the company loses the aforementioned customers. Furthermore, revenue from the sales of transformers to this group 
of customers depends upon the company’s ability to win various bids while also depending on economic conditions 
and the budgets of each agency. Therefore, if the company does not win biddings or if biddings are rescheduled or 
agencies have reduced budgets for investing in transformer purchases, there will be impacts reducing the company’s 
revenue and business performance. Therefore, the company emphasizes expanding the private sector customer base. 
The company also considers increasing product variety in response to the needs of every customer group. At present, 
the company is also able to produce power transformers.

2 Risks from Fluctuations in Raw Material Prices

  The main raw materials used in transformer production comprise silicon metal, coated round wires and copper foils. 
The prices of the aforementioned raw materials will fluctuate according to the prices on the world market, which depend 
on supply and demand in the global market. In the past, the prices of silicon and copper underwent great fluctuations. 
Therefore, if the costs of raw materials increase rapidly, there may be impacts on the company’s sales costs and gross 
profit margins because the company is unable to adjust product prices at an equal or higher rate than the aforementioned 
increase in raw material costs, which will have eventually have impact on the company’s business performance.   However, 
because the company has policies for setting product prices in line with costs added to the company’s gross profit, the 
company is constantly checking the prices of raw materials, especially raw materials with highly fluctuating prices in order 
to be able to estimate production costs accurately and as near to real costs as possible so product prices can be set 
properly. Moreover, the fact that the company’s executives have over 30 years of experience in the industry and good 
relationships with raw material suppliers enables the company to have reliable estimates for for raw material price trends.

3 Risks from Foreign Exchange Rates

  The company imports raw materials from foreign countries and exports products for distribution to foreign countries. 
In 2011, the company had revenue from sales in foreign currency equal to 106.80 million baht, which was 15.24% of 
all sales revenue, while the company ordered purchases of raw materials from foreign countries amounting to 178.85 
million baht, which had to be paid in foreign currency. The company thereby enable to reduce risks from exchange 
rate fluctuations with natural hedges. However, the company realizes the importance of preventing the aforementioned 
risks. The company’s Finance & Accounting Department will closely monitor the news and movements of exchange 
rates and the company will consider preventing risks by using forward contracts according to situations and necessity. 
Moreover, in the sales of transformers to foreign customers, the Sales Department will calculate transformer prices by 
using mark-ups for foreign exchange rates to cover the costs of risks and fluctuations, which will help minimize risks 
from fluctuations of exchange rates to a certain degree.

.4 Risks from Delayed Product Deliveries

  Because most of the company’s revenue is derived from the sales of transformers to MEA and PEA, the sales of  
products to the aforementioned agencies generally have standard purchase agreements with clear schedules for  
delivering products. If the company is unable to deliver transformers according to the time period set in the agreement, 
the company must compensate for damages or pay fines at the rate of 0.15-0.20% of the value of undelivered work. The 
aforementioned delayed product deliveries also covers cases of transformer repairs during the guarantee period in which 
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หม้อแปลงในระยะเวลารับประกันที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และส่งมอบภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยการค�านวณค่าปรับจะค�านวณเป็นรายวันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้าล่าช้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องการ
ผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามก�าหนดเวลา ซึ่งฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะมีการติดต่อ update ข้อมูล ประสานงาน และ
ติดตามงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจส่งผลท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่
ลูกค้าได้ตรงตามก�าหนดเวลา และในส่วนของการซ่อมหม้อแปลงนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการซ่อมหม้อแปลงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้แยกสายการซ่อมหม้อแปลงต่างหากจากสายการผลิตหม้อแปลงใหม่ จึงช่วยท�าให้สามารถบริหาร
เวลาในการด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้จากการทีบ่รษิทัฯ ได้น�าระบบ Enterprise Resources Planning 
หรือ ERP เข้ามาใช้จะช่วยให้การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินเชื่อจากสถาบันการเงินน้อยราย 

  ปัจจุบันบริษัทฯ พึ่งพิงแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจจากธนาคารเพียงแห่งเดียวซึ่งอาจท�าให้มีความเสี่ยงหาก 
บริษัทฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารแห่งดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ มีการติดต่อท�าธุรกิจ
กับธนาคารดังกล่าวมาเป็นเวลานาน จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนและปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่ออย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ประกอบกบัธนาคารดงักล่าวเป็นรฐัวสิาหกจิทีม่ฐีานะการเงนิแขง็แกร่ง  ผูบ้รหิารจงึเชือ่มัน่ว่าจะได้รบัการสนบัสนนุจากธนาคาร
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดหาสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินแห่งอื่นเพิ่มเติม  การได้เข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2554 ก็จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ

  จากการที่ผู้บริหารหลักทั้งด้านการผลิตและการขายของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามา
นานกว่า 20 ปี และมโีอกาสได้ร่วมงานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงชัน้น�าในประเทศและผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัหม้อแปลงไฟฟ้า
ชั้นน�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน จนท�าให้มีความรู้และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมี
ความสมัพนัธ์ทีด่ทีัง้กบัลกูค้าและ Supplier ทัง้ในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน จากประสบการณ์ดงักล่าวจงึท�าให้หม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบรษิทัฯ ได้รบัความเชือ่ถอืและยอมรบัจากลกูค้าทัง้ภายในและต่างประเทศอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจาก
การที่ต้องพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน 
ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่จงูใจให้ผูบ้รหิารและพนกังานท�างานกบับรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่งในระยะยาว 
โดยผู้บริหารหลักและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างก็ร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน 
ของบรษิทัฯ มทีกัษะ ความรูค้วาม สามารถ และมคีวามเข้าใจในงานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการ
ส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมั่นใจว่านโยบายดัง
กล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้ในระยะยาว

7 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

  ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2554 กลุม่นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รวมกนัจ�านวน 137,186,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 68.59 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
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the company must be held liable for repairing transformers to normal functional conditions and delivering transformers 
within specified times. The calculations of fines will be made daily beginning from the date of delayed product deliveries. 
The company maintains the key policy of manufacturing and delivering products to customers on time. The Sales Department 
and the Production Department will contact customers to update data, coordinate, and closely monitor the work in order 
to prevent errors which may prevent the company from delivering transformers to customers on time. With regard to 
transformer repairs, the company has currently improved transformer repairs for greater effectiveness by separating 
transformer repair lines from transformer production lines, which has helped the company manage time more efficiently. 
Furthermore, the implementation of the Enterprise Resources Planning (ERP) by the company has helped increase the 
efficiency of production planning.

5 Risks from Dependence on Loans from A Small Number of Financial Institutes

  The company’s current source capital for the business is from only one bank, which may pose a risk to the com-
pany if the company does not receive financial support from the aforementioned bank in the future. However, the fact 
that the company has conducted business with the aforementioned bank for a long period of time, and the fact that 
the aforementioned bank is a government enterprise with strong financial status gives the executives the confidence of 
receiving continued support from the aforementioned bank in the long run. Nevertheless, the company is aware of the 
aforementioned risk and is currently attempting to procure additional loans from other financial institutions. Furthermore, 
The company has been a listed company in Market for Alternative Investment (MAI), 2011. That will enable the company 
to procure additional funds from various sources in the future.

6 Risks from Dependence on Main Executives in Conducting Business

  The main executives in terms of the company’s production and sales are persons with over 20 years’ experience in 
the transformer industry who have opportunities to work with leading domestic transformer manufacturing companies 
and received training from leading foreign transformer companies for a long period of time.  Hence, the executives 
have knowledge and expertise in the transformer industry along with good relationships with customers and suppliers 
both domestically and abroad. The aforementioned experience has made the company’s transformers quickly receive 
reliability and acceptance from both domestic and foreign customers.  Therefore, the company may be at risk due 
to dependence on the main executives in terms of managing operations. If there are changes in the aforementioned 
main executives, the company’s management may be subject to impact. However, the company has clear goals for 
motivating executives and employees to work with the company for the long run. The main executives and most of the 
company’s personnel have worked with the company from its founding. The company also has policies for training  
employees at all levels and arranging for the dissemination of experiences along with additional education for employees 
with objectives for the company’s employees to have complete skills, knowledge, capabilities and understanding in 
their responsibilities. Moreover, the company has policies to promote each level of employees to advance with ability 
to progress continually in the company, thereby causing the company to be confident that the aforementioned policies 
will maintain the company’s personnel sustainably.

7 Risks from Having a Group of Major Shareholders with Total Shares Over 50%

  As of 30 December 2011, the holdings of Mr. Poonphiphat Tantanasin’s group accounted for 137,186,000 
shares, which is 68.59% of all distributed company shares,  thereby causing the aforementioned group of 
shareholders to have power to control the company with influence in nearly every company decision whether 
concerning appointments of directors, requests for decisions on other topics requiring a majority vote of the 
shareholders’ meeting, except for issues stipulating by laws or company regulations a requirement of votes  
amounting to no less than three out of four from the shareholders’ meeting. Therefore, other company shareholders are at 
risk from their inability to collect votes to check and balance issues proposed by major shareholders for the consideration 

35ANNUAL REPORT 2011

QTC Energy Public Company Limited



ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา
เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และ
เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ยิง่ไปกว่านัน้ โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ป็นผู้
บรหิารจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 5 ท่าน ซึง่รวมประธานกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบจ�านวน 
3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงเพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ และช่วยให้การก�ากบัดแูลการ
บริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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of the shareholders’ meeting. Nevertheless, the company has appointed the Audit Committee to check, consider and 
screen prevent agenda items posing potential conflicts of interest in the future and to generate transparency in the 
company’s operations. The structure of the company’s board of directors consists of three executive directors and five 
non-executive directors, including the Chairmen of the company’s board of directors and three audit directors. The  
aforementioned director structure will help create balance in votes considering various issues and help with the supervision 
and management of work for suitability and maximum efficiency.
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

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

1 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

1.1  นางอลิศรา   เจริญวานิช         46,696,000 23.35

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

1.3  นายพัชรพงศ์  ตันธนสิน            45,000,000 22.50

1.4  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 490,000 0.25

รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพิพัฒน์ ตันธนสิน 137,186,000 68.59

2 นายศุภกร    เอมาสุดา                          1,500,000 0.75

3 นายฉมาดล   ชมเชิงแพทย์                          1,300,000 0.65

4 นายธนสาร   หอสุวรรณ์                          1,010,000 0.51

5 นายสุรพล   ตังคะประเสริฐ                          1,000,000 0.50

6 นายจุลานนท์  พิมแพนไชย                             875,200 0.44

7 นางจิดาภา   กันตสุสิระ                             800,000 0.40

8 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด                             715,000 0.36

9 นางรัชนี   หอศิริพร 600,000 0.30

10 นายมงคล สิริพลวัฒน์ 600,000 0.30

 ผู้ถือหุ้นรายอื่น                        54,413,800 27.21

 รวม  100.00

 

1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล และการจดัสรรทนุส�ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธรุกจิ
ของบริษัทฯ      
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Shareholder Structure

The Company’s Ten Major Shareholders as of 30 December 2011:

No. Shareholder Number of Shares (Shares) Shareholder Ratio (%)

1 Tantanasin Group

1.1 Mrs. Alisara Charuenvanich  46,696,000 23.35

1.2 Miss Sasikarn Tantanasin  45,000,000 22.50

1.3 Mr. Patcharapong Tantanasin  45,000,000 22.50

1.4 Mr. Poonphiphat Tantanasin 490,000 0.25

Tantasin Group have shares totally 137,186,000 68.59

2 Mr. Supakorn Emasuda  1,500,000 0.75

3 Mr. Chamadol Chomcherngpaet  1,300,000 0.65

4 Mr. Thanasarn Horsuwan  1,010,000 0.51

5 Mr. Surapol Tangkhaprasert  1,000,000 0.50

6 Mr. Julanon Pimpaenchai  875,200 0.44

7 Mrs. Jidapa Kantasusira  800,000 0.40

8 Thai NVDR Co., Ltd.  715,000 0.36

9 Mrs. Ratchanee   Horsiriporn 600,000 0.30

10 Mr. Mongkol    Siriphonlawat 600,000 0.30

 Other Shareholders                     54,413,800 27.21

 Total  100.00

1 Dividend Payment Policy

 The company has policy for payment of annual dividends at no less than fifty percent of the net profit after  
deduction of juristic person income taxes and allocation of reserve funds in compliance with the law. However, the company may  
consider dividend payments differing from the set policy, depending upon business performance, financial liquidity, economic  
conditions and necessity to use current capital in order to manage operations and expand the company’s business.  
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โครงสร้างการบริหาร

1 โครงสร้างองค์การจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

2 โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ประกอบด้วย คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้คณะผูบ้รหิาร โดยกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

 2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ

   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนท้ังสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน กรรมการ

3. นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการ

4. นายศิริพงศ์ บุญตาม กรรมการ

5. นายนคร พระประเสริฐ กรรมการและกรรมการอิสระ

6. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายบริหารฝ่ายขาย

ส�านักผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
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Management Structure
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2 Management Structure

 The company’s management structure consists of the company’s board of directors and two other committees  
consisting of the Audit Committee and the Executive Board of Directors comprising the executives. The company’s directors, 
auditing directors, executive directors and executives are qualified according to Section 68 of the Public Limited Company Act 
of 1992 and in compliance with related announcements by the Capital Market Supervisory Board.  The details of the company’s 
management structure are as follows:

  2.1 Board of Directors

       The company’s board of directors consists of the following eight directors:

First-Last Name Position

1. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej Chairman and Independent Director

2. Mr.Poonphiphat Tantanasin Director

3. Mr. Nipon Jaisin Director

4. Mr.Siripong Boontam Director

5. Mr. Nakorn Phraprasert Director and Independent Director

6. Mr.Padetpai Meekun-iam Independent Director and Chairman of the Audit Committee

7. Mr. Pholrach Piathanom Independent Director and Audit Director

8. Mr. Nattharphon Lilawatthananun Independent Director and Audit Director

1 Corporate Management Structure

  As of 31 December 2011, the company had the following corporate management structure:
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  โดยมี นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2554

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

   นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ ลงลายมอืชือ่ร่วมกบันายนพินธ์ จยัสนิ หรอืนายศริพิงศ์ บญุตาม และประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ 

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมกำรมอี�ำนำจและหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วตัถปุระสงค์	และข้อบงัคบัของ	
บรษิทัฯ	ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติและระมดั	ระวงัรกัษำผลประโยชน์ของ	
บริษัทฯ

2.	 จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	ภำยใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ

3.	 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

4.	 จัดให้มีระบบกำรบัญชี	กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน	กำรตรวจสอบภำยใน	และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

5.	 จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและงบก�ำไรขำดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว	และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

6.	 ก�ำหนดเป้ำหมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนงำนกำรด�ำเนนิธรุกจิ	และงบประมำณของบรษิทัฯ	ควบคมุก�ำกบัดแูล	(Monitoring	
and	Supervision)	กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณที่ก�ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	

	 นอกจำกนี	้	คณะกรรมกำรยงัมขีอบเขตหน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	อำทเิช่น	กำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	และกำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ	หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.	 พจิำรณำทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุตัแิผนกำรขยำยธรุกจิ	โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่	ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทนุกบัผูป้ระกอบ
กำรรำยอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำร	

8.	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง

9.	 พจิำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน	มอี�ำนำจในกำรแต่งตัง้	คณะกรรมกำรบรหิำร	กรรมกำรผูจ้ดักำร	และคณะอนกุรรมกำร
อืน่ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรสรรหำ	คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน	เป็นต้น	รวม
ถึงกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร	กรรมกำรผู้จัดกำร	และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	ที่แต่งตั้ง

	 	 ทัง้นี	้กำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีท่ีก่�ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจทีท่�ำให้	คณะกรรมกำร
บรหิำร	กรรมกำรผูจ้ดักำร		และคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ	ดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนมุตัริำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง
มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดท�ำกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้ำม)ี	ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็น
ไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว

10.	 คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหนึง่หรอืหลำยคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้
โดยอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร	หรอือำจมอบอ�ำนำจเพือ่ให้บคุคลดงักล่ำวมอี�ำนำจตำมทีค่ณะ	กรรมกำรเหน็สมควร
และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขกำรมอบอ�ำนำจนัน้	ๆ 	
ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทัง้นี ้การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีต่นหรอื
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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  Miss Boonpa Ruddist is the corporate secretary appointed by the 1/2554 meeting of the board of directors on 24 
February 2011.

 Signatory Directors Authorized to Sign and Obligate the Company

  Mr. Poonphiphat Tantanasin has signatory authority with Mr. Nipon Jaisin or Mr. Siripong Boontam and affixes the 
company se al.

Board of Directors Scope of Authority and Duties

1.  The board of directors has the authority, duty and responsibility of managing the company according to the  
company’s bylaws, objectives and regulations, including legal resolutions by the meeting of shareholders with 
integrity and must maintain the company’s interests.

2.  The board of directors must arrange a general shareholder’s meeting within four months from the end of the  
company’s accounting cycle.

3.  The board of directors must arrange a meeting of the company’s board of directors at least every three months.

4.  The board of directors must arrange credible systems for accounting, financial reports and auditing, including  
efficient and effective systems for internal control, internal auditing and risk management.

5.  The board of directors must arrange the company’s balance sheets and profit-loss statements at the end of the 
company’s accounting cycle, which must be audited by an auditor and presented to the meeting of shareholders 
for consideration and approval.

6.  The board of directors must set the company’s goals, guidelines, policies, business plans and budgets along with 
monitoring and supervision, so the administration and management of executives concurs with work planning  
policies and setting budgets with efficiency and effectiveness.

7.  Furthermore, the scope of the board of directors’ duties includes direction for the company to comply with laws on 
securities and securities exchanges, announcements of the Capital Market Supervisory Board, specifications of 
the Stock Exchange of Thailand such as engaging in connected transactions, acquisitions or sales of significant 
properties, or laws associated with the company’s businesses.

8.  The board of directors must consider reviews, audits and approvals of plans by the executives for business  
expansion, large investment projects, including participation in investments with other business operators proposed 
by the executives.

9.  The board of directors must continually monitor performance for concurrence with plans and budgets.

    The board of directors must consider designating executive structures with authority to appoint the Executive 
Board of Directors, Managing Directors and other sub-committees as deemed fitting, such as the Audit Committee, the 
Recruitment Committee, the Remuneration Committee, etc., including the setting of the scopes of authority and duties 
of the Executive Board of Directors, Managing Directors and various appointed sub-committees.

    Authorizations according to designated scopes of authority and duty with no characteristics of allowing the  
aforementioned Executive Board of Directors, Managing Directors and various sub-committees to be able to consider 
and approve transactions with potential conflicts of interest or conflicts of any other interests with the company or its 
subsidiaries (if any), except for approval of transactions in line with policies and criteria considered and approved by 
the board of directors.

10 The board of directors may authorize a director, several directors, or any other persons to perform any actions on 
behalf of the board of directors under the control of the board of directors, or the board of directors may authorize 
the aforementioned persons to have authority as deemed necessary by the board of directors within the period of 
time the board of directors deems fitting. The board of directors may cancel, withdraw, change or revise  
authorizations as deemed necessary.

    Authorizations must not have characteristics of allowing the aforementioned persons to consider and approve of 
transactions in which they or other persons with potential conflicts of interests as stakeholders or other potential conflicts 
of interest with the company or its subsidiaries (if any), except for approval of routine business transaction according 
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 2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2551 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพลรชฎ เปียถนอม* กรรมการตรวจสอบ

3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: *เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้

   โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	Control)	และกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	ที่เหมำะสม
และมีประสิทธิผล	และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้ง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน	

3.	 สอบทำนให้บรษิทัฯ	ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจำรณำ	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	

5.	 พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	 จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ	ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)		ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

	 (ข)		ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 (ค)		ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมำย	
	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 (ง)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีฯ

	 (จ)		ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 (ฉ)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

	 (ช)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(charter)

	 (ซ)	 รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก	
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ

7.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
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to normal trade conditions or according to policies and criteria considered and approved by the board of directors 
under criteria, conditionsand designated methods concerned with connected/related transactions and acquisition or 
distribution transaction of key properties of registered companies according to announcements by the Capital Market 
Supervisory Board and/or the Stock Exchange of Thailand and/or any other announcements by related agencies.

 2.2  Audit Committee

 The Audit Committee of the company which was appointed by the 6/2551 Special Meeting of Shareholders on 
28 November 2008 consists of the following three directors:

First-Last Name Position

1. Mr.Padetpai Meekun-iam Chairman of the Audit Committee

2. Mr. Pholrach  Piathanom* Audit Director

3. Mr. Natthaphon Lilawatthananun* Audit Director

 Remarks: * Refers to directors with sufficient knowledge and experience for the duty of checking the validity of 
financial statements.

 Mr. Kittisak Chanokmat is the secretary of the Audit Committee.

 Audit Committee Scope of Authority and Duties 
1. Check the accuracy and adequacy of the company’s financial reports.
2. Check so the company’s internal control and internal audit systems are suitable and effective.  Consider inde-

pendence of internal audit agencies, including approval of considerations to appoint, transfer or terminate em-
ployment of the head of internal control work units, or any other work units with responsibilities involving internal 
audits.

3. Check to assure the company’s compliance with laws on securities and securities exchanges, specifications of 
stock exchangesand laws involved with the company’s businesses. 

4. Consider, select and propose the appointments of independent persons to perform duties as company auditors 
and propose remuneration for the aforementioned persons.  Also participate in meetings with auditors without 
attendance of the management at least once annually.

5. Consider connected/related transactions, or transactions with potential conflicts of interest according to the 
laws and specifications set forth by stock exchanges in order to ensure that the aforementioned transactions are 
reasonable with maximum benefit for the company.

6. Arrange Audit Committee reports for disclosure in the company’s annual report. The aforementioned report must 
be signed by the Chairman of the Audit Committee and must contain the following minimum information:
(a) Opinions regarding the accuracy, completeness and credibility of the company’s financial reports.
(b) Opinions regarding the adequacy of the company’s internal control system.
(c) Opinions regarding compliance with laws on securities and securities exchanges, specifications of stock 

exchanges, or laws associated with the company’s businesses.
(d) Opinions regarding auditor suitability.
(e) Opinions regarding transactions with potential conflicts of interest.
(f) Numbers of Audit Committee meeting and individual Audit Director attendance.
(g) Overall opinions or observations acquired by the Audit Committee from performing duties according to 

the charter.
(h) Any other transactions the Audit Committee deems the normal shareholders and investors should be 

aware of under the scopes of duties and responsibilities assigned by the company’s board of directors.

7. Perform any other duties assigned by the company’s board of directors with approval from the Audit Committee.
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 2.3  คณะกรรมการบริหาร

   คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการบริหาร

3. นายศิริพงศ์ บุญตาม กรรมการบริหาร

4. นายภาณุ ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหาร

5. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร

6. นางสาวโชติกา ชุมภูนท์ กรรมการบริหาร
 

  โดยมนีางสาวบญุพา รดุดษิฐ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.	 น�ำเสนอเป้ำหมำย	นโยบำย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ	ให้คณะกรรมกำร	
บริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ

2.	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำ
รบริษัทฯ

3.	 พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	กำรลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตำมงบ
ลงทนุหรอืงบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	กำรซือ้วตัถดุบิเข้ำคลงัสนิค้ำ	กำรขำยสนิค้ำ	เป็นต้น	โดยวงเงนิ
ส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

4.	 ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอ�ำนำจกำรบริหำรองค์กร	และพิจำรณำปรับเงินเดือน	โบนัสของพนักงำนระดับต�่ำกว่ำผู้จัดกำร
ฝ่ำย	รวมถึงพิจำรณำอนุมัติอัตรำก�ำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมำณประจ�ำปี	

5.	 มีอ�ำนำจแต่งตั้งหรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

6.		 พจิำรณำผลก�ำไรและขำดทนุของบรษิทัฯ	กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลหรอืเงนิปันผลประจ�ำปีเพือ่เสนอคณะกรรรมกำร	
บรษิทัฯ	อนมุตัิ

7.	 ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด	โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ของคณะกรรมกำรบริหำร	หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว	มีอ�ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็น	สมควร	และ
ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจหรือกำรมอบอ�ำนำจนั้นๆ	ได้ตำมที่เห็นสมควร

8.	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำยเป็นครำวๆ	ไป

9.	 ทั้งนี้	กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ	
หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง	(ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือ	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง	คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกลำ่ว	โดยเรื่องดังกลำ่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	(แล้วแต่กรณ)ี	เพือ่อนมุตัต่ิอไป	ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธรุกจิปกติ
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 2.3  Executive Board of Directors

 The company’s Executive Board of Directors comprises the following six directors:

First-Last Name Positions

1. Mr.Poonphiphat Tantanasin Chief Executive Officer

2. Mr.Nipon Jaisin Executive Director

3. Mr.Siripong Boontam Executive Director

4.    Mr. Panu Sinives Executive Director

5. Miss Boonpa Ruddist Executive Director

6. Miss Chotika Chumpoon Executive Director
Miss Boonpa Ruddist is the secretary of the Executive Board of Directors appointed by the 1/2554 meeting of 
the board of directors on 24 February 2011.

 Scope of Authority and Duties of the Executive Board of Directors

1. Proposal of goals, policies, business plans, including the company’s business strategies and annual budgets 
for consideration of approval by the company’s board of directors.

2. The executive board of directors must supervise compliance of the company’s businesses with policies, work 
plans and budgets approved by the company’s board of directors.

3. Consideration of approval of the company’s regular business transactions, such as investments to purchase  
machinery and other properties in line with investments or budgets approved by the company’s board of directors, 
purchases of raw materials into warehouses, sales of goods, etc. The balances for each transaction must be 
made under authority with the approval of the company’s board of directors.

4. Establish corporate structure, authority to administrate the corporation and consider adjusting the salaries and 
bonuses of employees at levels lower than departmental managers, including consideration of approval of labor 
rates not included in annual budgets.

5. The executive board of directors has the authority to appoint or employ consultants associated with corporate 
administration for maximum efficiency.

6.  The executive board of directors must consider the company’s profits and lossesand propose interim dividend 
payments or annual dividends for approval from the company’s board of directors.

7. The executive board of directors has the authority to authorize any person or persons to operate under the  
control of the executive board of directors or authorize the aforementioned person or persons to have authority as 
deemed fitting by the executive board of directors within a period of time deemed fitting by the executive board 
of directors. The executive board of directors may cancel, withdraw, change, or revise authorized persons or 
authorizations as deemed necessary.

8. Perform other duties assigned by the company’s board of directors.

9 Authorizations of authority, duties and responsibilities by the executive board of directors must not be characteristic 
of authorizations or temporary authorizations enabling the person or persons authorized by the executive board 
of directors to approve of transactions in which that person or other persons have potential conflicts of interest 
(according to the definitions set forth in the announcements of the Capital Market Supervisory Board and/or the 
Stock Exchange of Thailand and/or related agencies) as stakeholders or with any other conflicts of interest with 
the company or its subsidiaries and/or related companies. The executive board of directors does not have the 
authority to approve of actions regarding the aforementioned issues. The aforementioned issues must be  
presented to the meeting of the board of directors and/or the meeting of shareholders (depending upon the 
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และเงือ่นไขกำรค้ำปกตซิึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	และ/หรอื	ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 2.4  เลขานุการบริษัทฯ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวบญุพา รดุดษิฐ์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (ก) ทะเบียนกรรมการ

 (ข)  หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 (ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 2.5  ผู้บริหาร

   บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ

2. นายศิริพงศ์ บุญตาม รองกรรมการผู้จัดการ 

3. นายภาณุ ศรีนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย

4. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5. นางสาวโชติกา ชุมภูนท์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

7. นายชาญวุฒิ มีพลอย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำร	และ/หรือบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัทฯ

2.	 ด�ำเนินกำรหรือบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และ/
หรือคณะกรรมกำรบริหำร

3.	 จดัท�ำนโยบำย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทำงธรุกจิ	และงบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัฯ	เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	
และขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	

4.	 พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	กำรลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตำมงบ
ลงทนุหรอืงบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	กำรซือ้วตัถดุบิเข้ำคลงัสนิค้ำ	กำรขำยสนิค้ำ	เป็นต้น	โดยวงเงนิ
ส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	
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case) for approval, except for approval of transactions under normal business and trade conditions according 
to the announcements of the Capital Market Supervisory Board and/or the Stock Exchange of Thailand and/or 
related agencies.

 2.4  Corporate Secretary

  In the 1/2554 meeting of the company’s board of directors on 24 February 2011, the board of directors 
passed a resolution to appoint Miss Boonpa Ruddist to the position of Corporate Secretary in compliance with 
Section 89/15 of the Securities and Exchange Act of 1992 revised by the Securities and Exchange Act (Volume 
4) of 2008. Duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

 1. Arrange and maintain the following documents:

 (a) Director’s Charter 

(b) Letters of notification of directors’ meetings, minutes to the meetings of the company’s board of 
directors and the company’s annual reports.

 (c) Letters of notification of shareholders’ meetings and minutes to the meetings of shareholders.

 2. Maintenance of reports on stakeholders reported by directors and executives.

 3. Any other actions announced and stipulated by the Capital Market Supervisory Board.

 2.5  Executives

 The company has a total of seven executives as follows:

First-Last Name Positions

1. Mr.Nipon Jaisin Managing Director

2. Mr.Siripong Boontam Deputy Managing Director

3. Mr.Panu Sinives Manager, Sales Department

4. Miss Boonpa Ruddist Manager, General Management Department

5. Miss Chotika Chumpoon Manager, Finance & Accounting Department

6. Mr. Charoensak Sarawong Manager, Production Department

7. Mr. Chanvut Meeploi Manager, Engineering Department

 Scope of Authority and Duties of the Managing Director

1. Supervise business operations and/or administrate the company’s daily work.

2. Carry out or administrate work in line with policies, work plans and budgets approved by the board of directors 
and/or the executive board of directors.

3. Set the company’s policies, business plans, business strategies and annual budgets for presentation to the 
executive board of directors and request approval from the company’s board of directors.

4. Consider approval of the company’s regular business transactions, such as investments to purchase machinery 
and other assets in line with investment budgets or budgets approved by the company’s board of directors, 
purchases of raw materials into warehouses and distribution of products, etc. The balance for each item must 
be approved by the authority of the company’s board of directors.

5. The Managing Director has the authority to approve rates for labor, employment and filling employee posi-
tions, appointment and transfers of employees at levels lower than departmental managers as approved by the  
company’s board of directors, including the consideration of duties and responsibilities of each unit and position.
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5.	 มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติอัตรำก�ำลังคน	กำรจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำน	และกำรแต่งตั้งโยกย้ำยพนักงำนระดับต�่ำกว่ำผู้จัดกำร
ฝ่ำยตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	รวมถึงพิจำรณำก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน
และต�ำแหน่ง	

6.	 ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	อย่ำงสม�ำ่เสมอ	และมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน	กำรบรหิำรจดักำร	
รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

7.	 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท�ำสัญญำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่
ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	แล้ว	

8.	 ออกค�ำสั่ง	ระเบียบ	ประกำศ	และบันทึกต่ำงๆ	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	เป็นไปตำมนโยบำย	และเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินัยภำยในองค์กร

9.	 มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนชุดต่ำงๆ	เพื่อประโยชน์	และประสิทธิภำพกำรจัดกำรที่ดีและโปร่งใส	และมี
อ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด	โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
กรรมกำรผู้จัดกำร	หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว	มีอ�ำนำจตำมที่กรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร	ซึ่งกรรมกำรผู้
จดักำรอำจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลง	หรอืแก้ไข	บคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�ำนำจ	หรอืกำรมอบอ�ำนำจนัน้ๆ	ได้ตำมทีเ่หน็สมควร

10.	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร	หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ

  ทัง้นี ้ในการด�าเนนิการเรือ่งใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตาม
นยิามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องก�าหนด) มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการ
ไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

 บริษัทฯ มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้จัดการฝ่าย รองกรรมการผู้
จัดการ

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
บริหาร

(1)  การลงทุนจากงบลงทุน (ต่อ 
โครงการ)

- ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท

(2) การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - - ไม่เกิน 5 ล้านบาท

(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
       - ซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน
       - ซื้อทรัพย์สินอื่น

- ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 24 ล้านบาท

(4) การขายสนิค้าโดยก�าหนดราคาตาม
นโยบายราคา (Price List)

ไม่เกิน 5 ล้านบาท - ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท

(5) การขายสินค้าโดยก�าหนดราคา 
     ต�่ากว่านโยบายราคา (Price List)1

ไม่เกิน 10% - ไม่เกิน 15% > 15%

(6) การขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลัง2 ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท > 10 ล้านบาท

(7) การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/ 
      อาคารสถานที3่

ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท > 3 ล้านบาท
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6. Continually monitor and evaluate the company’s performance. The Managing Director also has the duty of reporting 
on performance and management, including work progress, to the Executive Board of Directors, the Audit  
Committee and the company’s board of directors. 

7. Consider approval of entry into agreements regarding the company’s regular business. The balance for each 
transaction must be in line with authorization already approved by the company’s board of directors.

8. Issue orders, regulations, announcement sand various records for the company’s performance in line with  
policies in the interests of the company, including the maintenance of discipline in the corporation.

9. The Managing Director has the authority to appoint committees or various working groups for benefits, efficiency 
and transparency in management. The Managing Director has the authority to authorize any person or persons to 
operate under the control of the Managing Director and the Managing director may authorize the aforementioned 
person or persons to have authority as deemed fitting by the Managing Director. The Managing Director may 
cancel, terminate, change, or amend persons who have been granted authority, or the granting of said authority, 
as the Managing Director deems it fitting to do so.

10. Perform other duties as assigned by the executive board of directors or the board of directors.

  On any issues where the Managing Director, persons authorized by the Managing Director, or persons with potential 
conflicts of interest (according to the definitions set forth in the announcements of the Capital Market Supervisory Board 
and/or the Stock Exchange of Thailand and/or related agencies) as stakeholders or other conflicts of interest with the 
company and/or its subsidiaries and/or affiliated companies, the Managing Director has no authority to approve of the 
aforementioned issues. The aforementioned issues must be presented to the meeting of the company’s board of directors 
and/or the meeting of shareholders (depending upon the case) in order to request approval, except for approvals of 
transactions in accordance with the company’s regular business and trade conditions as set forth in the announcements 
of the Capital Market Supervisory Board and/or the Stock Exchange of Thailand and/or related agencies.

Setting Authority to Approve of Financial Amounts

 The company has set authority for the approval of financial amounts for the company’s regular business transactions, 
which can be summarized as follows:

Departmental 
Managers

Deputy Man-
aging Director

Managing 
Director

Executive 
Board of 
Directors

 (1)  Investments from investment budgets (per project). - No more than 
2 million baht

No more than 
3 million baht

No more than 
20 million baht

(2) Investments outside of budget plans. - - - No more than 
5 million baht

(3) Expenses associated with assets:
 - Purchases of machinery according to  

       investment budgets.
 - Purchases of other assets.

- No more than 
2 million baht

No more than 
3 million baht

No more than 
24 million baht

(4) Sale of products by setting prices according to     
price policies (Price List).

No more than 5 
million baht

- No more than 
10 million baht

No more than 
50 million baht

(5) Sale of products by setting prices lower than price 
policies (Price List)1

No more than 
10%

- No more than 
15%

> 15%

(6) Requests to purchase raw materials into warehouses 
for production2

No more than 1 
million baht

No more than 
5 million baht

No more than 
10 million baht

> 10 million 
baht

(7) Requests to purchase machinery/instruments/ 
buildings and facilities3 

No more than 
200,000 baht

No more than 
2 million baht

No more than 
3 million baht

> 3 million 
baht
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หมายเหตุ : 

1.	 ในการพิจารณาอนุมัติขายสินค้าโดยก�าหนดราคาต�่ากว่านโยบายราคา	(Price	List)	นอกเหนือจากการด�าเนินการตามอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในข้อ	
(5)	แล้ว	ยังต้องพิจารณามูลค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องด�าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามมูลค่าการขายตามที่ระบุในข้อ	(4)	อีกด้วย

2.	 บรษิทัฯ	พจิารณาก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจอนมุตัขิอซือ้วตัถดุบิเพือ่ผลติเข้าคลงัโดยไม่จ�ากดัวงเงนิ	เนือ่งจากวตัถดุบิหลกัทีต้่องสัง่
ซื้อ	เช่น	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดโลก	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
ดังนั้นในการพจิารณาสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องพจิารณาจากความต้องการใช้	รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบเป็นหลักจึงจ�าเป็น
ต้องอาศยัความคล่องตวัและความรวดเรว็ในการด�าเนนิการ	อย่างไรกต็าม	ในทางปฏบิตันิัน้	บรษิทัฯ	ได้มกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	รบั
ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

3.	 การลงทนุซือ้เครือ่งจกัรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทนุทีผ่่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยในขัน้ตอนของการด�าเนนิการนัน้	ฝ่ายที่
จะท�าการซือ้ทรพัย์สนิจะต้องขออนมุตัซิือ้ทรพัย์สนิตามอ�านาจทีร่ะบใุนข้อ	(3)	ส่วนอ�านาจในข้อ	(7)	นัน้เป็นอ�านาจในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการ

ลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน	(Purchase	Request)	

3 การสรรหากรรมการ

  การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท�าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะ
กรรมการสรรหาคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว จากนัน้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะท�าการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 

   3.1     องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

  องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก�าหนดไว้ในข้อ
บังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	5	คน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร	และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด	

2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ	

2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได	้ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3)	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำร
ทีจ่ะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนัน้	ในกรณทีี่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

3.	 ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปีทกุครัง้	ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ในสำมของจ�ำนวนกรรมกำร
ในขณะนัน้	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ใน
สำม	กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้	ให้จบัสลำกกนั	ส่วนปี
หลงัๆ	ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรทีจ่ะออกตำมวำระอำจ
ถูกเลือกเข้ำมำรับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

4.	 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ	กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึง
บริษัทฯ

5.	 ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ	คณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคลซึง่
มีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุครำวถดัไป	เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อย
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Remarks:

1. Considerations for approval of product sales at prices lower than price lists must also include consideration of sales values apart 
from proceeding as authorized in (5) by requesting approval from authorized persons in line with the sales values set forth in (4).

2. The company has considered granting the executive board of directors the authority to approve of requests to purchase raw  
materials for production into warehouses without financial limitations, because the main raw materials which need to be ordered, 
e.g. silicon and copper foil, are raw materials with few producers and sales prices referenced to prices on the global market which 
is constantly changing. Therefore, considerations of each purchase order will be made in terms of need for raw materials, including 
trends in the fluctuating prices of main raw materials, which rely on flexibility and speed in the process. In practice, however, the 
company reports the aforementioned issue to the company’s board of directors in board of directors meetings.

3. Investments to purchase machinery must concur with investment structures approved by the company’s board of directors. In terms 
of procedures, the party to purchase the assets must request approval to purchase assets as authorized in (3). The authority in (7) 
involves signing for approval of purchase requests.

3 Recruitment of Directors

 Shareholders’ meetings will carry out the selection of persons to be appointed as company directors. The company’s 
board of directors will consider selecting new directors based on experience, knowledge, capabilities and qualifications as set 
forth by the law, because the company does not have a committee to recruit and select persons to serve in the aforementioned 
positions. Afterwards, the meeting of shareholders will select directors according to the criteria and methods set forth in 
company regulations.

 3.1    Elements and Appointments of the Board of Directors

  The elements and recruitment of directors to appoint, remove, or release from the position of a company director 
are set forth in company regulations. The relevant contents are summarized as follows:

1 The company’s board of directors comprises no less than five directors and no less than half of all directors must 
reside in the Kingdom with qualifications as set forth by law.

2 Shareholders’ meetings must select directors according to the following criteria and methods:

1) Each shareholder has the right to cast votes equal to the number of shares held by that shareholder.

2) Each shareholder may use their votes to elect one or several persons as directors. In cases where a  
shareholder elects several persons as directors, the shareholder may not give unequal votes to any person.

3)  The persons who receive the highest number of votes will be the persons appointed as directors in order 
according to the number of directors allowed or the number of directors being elected at the time of the 
meeting. In cases where the next person in line exceeds the quota of directors allowed or the number of 
directors being elected at that time with equal votes, the Chairman will cast the deciding vote.

3 In every annual shareholder’s meeting, one-third of the existing directors must be released from office. If the 
number of directors cannot be divided equally into three parts, the number of directors nearest one-third of the 
existing directors must be released from office. Directors who will be out of office in the first and second years 
following the registration of the company must draw lots. In subsequent years, the directors who have been in 
office longest must be released. Directors whose terms will expire may be reelected.

4 Any director wishing to resign must submit a resignation form to the company. Resignations shall be effective 
from the date the resignation form reaches the company.

5 In cases where director’s seats become vacant due to causes other than expiration of term, the company’s board 
of directors may select persons with qualifications who have no prohibited characteristics according to the laws 
governing public limited companies and/or laws on securities and securities exchanges as directors in the next 
meeting. Unless the remaining term of the directors is less than two months, new replacement directors may 
remain in office only for the remaining term of the director who was replaced. 
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กว่ำ	2	เดอืน	บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว	จะอยูใ่นต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงแค่วำระทีย่งัเหลอือยูข่อง
กรรมกำรที่ตนแทน	

	 มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

   3.2     องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�างาน 
และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบ
ริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อ	ก.ล.ต.

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ	คู่
สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับ
กำร	เสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัด
แย้ง	ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่	กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ	หรอืผูบ้รหิำร	ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อน
วันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อ	ก.ล.ต.

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ	ผูบ้รหิำร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส�ำนกังำนสอบบญัช	ีซึง่มผีู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	
ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดั
แย้ง	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีเป็นนติบิคุคล	ให้รวมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำร
อิสระ	ผู้บริหำร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร	ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
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 The decisions of the board of directors must be made with votes of no less than three-fourths of the remaining 
directors.

6 Shareholder’s meetings may pass a resolution for any director to be released from office prematurely with votes 
of no less than three-fourths of shareholders entitled to vote and in attendance at the meeting.  Furthermore, the 
total number of shares of must be no less than half of the number of shares held by shareholders entitled to vote 
and in attendance at the meeting.

 3.2  Elements and Appointments of Independent Directors

   The company’s board of directors will jointly consider the basic qualifications of independent director candidates 
by considering qualifications and prohibited characteristics of directors according to the Public Limited Company 
Act, laws on securities and securities exchanges, announcements of the Capital Market Supervisory Board, including  
announcements, rules and/or related regulations. Furthermore, the company’s board of directors will consider selecting 
independent directors from qualified persons with work experience and suitability in other aspects before proposal to 
the meeting of shareholders for consideration of appointment as a company director. The company has set policy for 
appointing independent directors at one out of three directors and the number of independent directors must be no 
less than three independent directors.

 Qualifications of Independent Directors

1. Independent directors must hold no more than 1% of all company, parent company, subsidiary, affiliated  
company or juristic person shares entitled to vote with potential conflicts of interest. Shares held by related  
persons are also counted.

2. Independent directors must be persons who are not and never have been directors who have participated 
as managers, subordinate, employees, consultants with regular salaries, or persons with power to control the 
company, parent company, subsidiaries, affiliated companies, equal level subsidiaries, or juristic persons with 
potential conflicts of interest, unless the person has not had met the aforementioned criteria for no less than two 
years prior to the date of submitting applications to the SEC.

3. Independent directors must not be persons related by blood or legal registration as a parent, spouse, sibling 
or child, including spouses of children, to major executives, shareholders, persons with authority to control, or 
executive candidates, or persons with authority to control the company or its subsidiaries.

4. Independent directors must not have or ever have had business relationships with the company, parent company, 
subsidiaries, affiliated companies, or juristic persons with potential conflicts of interest in characteristics which 
may obstruct independent judgment.  Moreover, independent directors must not be or ever have been a major 
shareholder, director, or executive of persons with business relationships with the company, parent company, 
subsidiaries, affiliated companies, or juristic persons with potential conflicts of interest, unless independent  
directors have been free from the aforementioned characteristics for no less than two years before the date of 
the application for SEC permission.

5. Independent directors must not be or ever have been auditors to the company, parent company, subsidiaries, 
affiliated companies, or juristic persons with potential conflicts of interest.  Moreover, independent directors must 
not be or ever have been a major shareholder, director, executive or manager-shareholder of auditing offices 
employing auditors for the company, parent company, subsidiaries, affiliated companies, or juristic persons with 
potential conflicts of interest, unless the independent director has been free from the aforementioned characteristics 
for no less than two years prior to the date of application for SEC permission.

6. Independent directors must not be or ever have been service providers in any profession, including legal  
consultant services or financial consultant services, which have received service fees of more than two million 
baht per year from the company, parent company, subsidiaries, affiliated companies, or juristic persons with 
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7.	 ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ	ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่	หรอืผู้ถอืหุน้ซึ่งเปน็ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	

8.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

   3.3     องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 
ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึ
ประกาศข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด นอกจากนี ้กรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	บริษัทใหญ	่บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	

2.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.	 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินได้

	 ทั้งนี้	กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	3	ปี	

4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   4.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

     ในปี 2554 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้  

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล ปี 2553 ปี 2554
1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช 70,000 70,000
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 70,000 50,000
3. นายนิพนธ์ จัยสิน 70,000 50,000
4. นายศิริพงศ์ บุญตาม 70,000 50,000
5. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม1) 70,000 105,000
6. นายพลรชฎ เปียถนอม1) 60,000 80,000
7. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์1) 50,000 90,000
8. นายนคร พระประเสริฐ 40,000 50,000
 รวม 500,000 545,000

หมายเหตุ : 1)  กรรมการล�าดบัที ่5-7 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตวัเลขทีแ่สดงในตารางจงึรวมค่าเบีย้ประชมุ 

 ที่ได้รับในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ�าปี 2554 ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทฯ : ได้รับค่าตอบแทนเป็นจ�านวนรวมไม่เกิน 2,780,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 
จ�านวนไม่เกิน 570,000 บาท และค่าตอบแทนประจ�าปี จ�านวนไม่เกิน 2,210,000 บาท 

• คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจ�านวนรวมไม่เกิน 210,000 บาท 
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potential conflicts of interest. Moreover, in cases where professional service providers were juristic persons, this 
includes being a major shareholder, a director, an executive or managing partner of auditing offices employing 
auditors to the company, parent company, subsidiaries, affiliated companies, or juristic persons with potential 
conflicts of interest, unless the independent director has free from the aforementioned characteristics for no less 
than two years prior to the date of application for SEC permission.

7. Independent directors must not be directors appointed to represent company directors, major shareholders, or 
shareholders associated with major shareholders of the company.

8. Independent directors must not have any other characteristics preventing independent opinions concerning the 
company’s operations.

 3.3  Elements and Appointments of the Audit Committee
   The company’s board of directors will appoint the Audit Committee comprising of a minimum of three Audit  
Directors by appointing independent directors with qualifications meeting the specifications set forth by laws governing 
securities and securities exchanges, including the announcements, regulations and/or rules of the Stock Exchange of 
Thailand. Furthermore, independent directors holding the position of Audit Directors must meet the following additional 
qualifications:
1. Independent directors must not be directors assigned by the board of directors in the business operations of the 

company, parent company, subsidiaries, affiliated companies, subsidiaries of the same level, or juristic persons 
with potential conflicts.

2. An Audit director must not be a director of the parent company, subsidiaries, or registered subsidiaries of the 
same level.

3. Audit Directors must have sufficient knowledge and experience to perform duties as Audit Directors. A minimum 
of one Audit Director must have sufficient knowledge and experience to perform duties in checking the validity 
of financial budgets.

 Each Audit Director shall have a three-year term in office.

4 Remuneration for Directors and Executives
 4.1  Monetary Remuneration

   Remuneration for the Board of Directors
   In 2011, the company paid meeting allowances to the company’s board of directors according to the following details:

(Unit: Baht)

First-Last Name 2010 2011
1. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej 70,000 70,000
2. Mr.Poonphiphat Tantanasin 70,000 50,000
3. Mr.Nipon Jaisin 70,000 50,000
4. Mr.Siripong Boontam 70,000 50,000
5. Mr.Padetpai Meekun-iam1) 70,000 105,000
6. Mr. Pholrach Piathanom1) 60,000 80,000
7. Mr. Natthaphon Lilawatthananan1) 50,000 90,000
8. Mr. Nakorn Phraprasert  40,000 50,000
 Total: 500,000 545,000

 Remarks:  1)  Directors 5-7 are also audit directors, so the figures shown in the table include meeting allowances 
received as directors and audit directors.

  The annual shareholder’s meeting of 2011 which was held 18 March 2011 passed a resolution to set 
directors’ remuneration for the year of 2011 as follows:
• Company directors:  total remuneration not to exceed 2,780,000 baht divided into no more than 570,000 

baht for the meeting allowance and no more than 2,210,000 baht for remuneration.
• Audit Committee:  Receipt of total meeting allowance not to exceed 210,000 baht.
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ในปี 2553 และปี 2554 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิารจ�านวน 10.57 ล้านบาท และจ�านวน 14.30 ล้านบาท ตามล�าดบั 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

   4.2    ค่าตอบแทนอื่น

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�านวน 
5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.50 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท โดยจะเสนอขายพร้อมกบั
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

  ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้ 
  

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร

(หุ้น)

ร้อยละของจ�านวน
หุ้นที่เสนอขายให้แก่

กรรมการและพนักงาน

1. นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 172,000 3.44

2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

490,000 9.80

3. นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 525,000 10.50

4. นายศิริพงศ์ บุญตาม กรรมการ
และรองกรรมการผู้จัดการ

518,000 10.36

5. นายภาณุ ศรีนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย 346,000 6.92

6. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 352,000 7.04

7. นางสาวโชติกา ชุมภูนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 300,000 6.00

8. นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 204,500 4.09

9. นายชาญวุฒิ มีพลอย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 194,500 3.89

หมายเหตุ :  กรรมการที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่ประสงค์จองซื้อมีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช นายเผด็จภัย 
 มีคุณเอี่ยม นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ และนายนคร พระประเสริฐ

5   การก�ากับดูแลกิจการ

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน
ได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย โดยการมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่มลูค่า สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
รวมทัง้ส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก�าหนดให้มนีโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตาม
ทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2554 ซึง่
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Executive Remuneration

 In 2010 and 2011, the company paid remuneration to executives amounting to 10.57 million baht and 14.30 million baht, 
respectively. The aforementioned remuneration includes salaries, bonuses and providence fund contributions.

 4.2  Other Remuneration

   The annual meeting of shareholders of 2011 on 18 March 2011 passed a resolution for the company to issue 
5,000,000 new common shares to be sold to company directors and employees, or 2.50% of all distributed shares after 
the proposal of shares for sale to the public at the price of 2.00 baht per share. Proposed sales will be made with the 
proposal of sales of common shares to the public in order to increase capital.

    The details on directors and executives who received share allocations and share warrants are as follows: 

First-Last Name Position Allocated Shares 
(Shares)

Percentage of Shares 
Proposed for Sale to 

Directors and 
Employees

1     Mr.Pholrach Piathanom Director and Audit Director 172,000 3.44
2.  Mr.Poonphiphat Tantanasin Director and Chief Executive Officer 490,000 9.80
3. Mr.Nipon Jaisin Director and Managing Director 525,000 10.50
4. Mr.Siripong Boontam Director and Deputy Managing 

Director
518,000 10.36

5.   Mr. Panu Sinives Manager, Sales Department 346,000 6.92
6. Miss Boonpa Ruddist Manager, Management Department 352,000 7.04
7. Miss Chotika Chumpoon Manager, Accounting & Finance 

Department
300,000 6.00

8. Mr. Charernsak Sarawong Manager, Production Department 204,500 4.09
9. Mr. Chanwut Meeploi Manager, Engineering Department 194,500 3.89

Remarks:  The following four directors have been allocated shares and did not wish to hold share warrants: Prof. Dr. 
Somchob Chaiyavej, Mr.Padetpai Meekun-iam, Mr. Natthaphon Lilawatthananan and Mr. Nakorn Phraprasert.

5    Corporate Governance

  The company places importance on good corporate governance, because the company views good governance 
as an important mechanism in leading to effective, transparent and traceable systems of management, which will help 
build confidence in shareholders, investors, stakeholders and all parties concerned. Good corporate governance is 
an instrument that will enhance value, build competitive capacity, including the promotion of sustainable growth of the 
company in the long run. Therefore, the company has set policies for good corporate governance as set forth by the 
Stock Exchange of Thailand in the 1/2554 meeting of the board of directors on 24 February 2011, which covered five 
sections of principles detailed as follows:
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 หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

  บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสารของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล 
การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

  นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  

• จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน 

• ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ 
• เมือ่การประชมุแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัท�ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

ตรวจสอบได้

  นอกจากนี ้บรษิทัฯ จะต้องระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
การลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการ
ประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรยีงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพือ่ร่วมชีแ้จง
หรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือก
ในการประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุ
และออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได้ รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าใน
เวลาอันสมควร 

  การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล�าดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่มกีารแจ้งให้ผูถ้อืหุน้
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กบัข้อมลู รวมถงึได้ก�าหนดบทลงโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ หรอืน�าข้อมลูของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนไว้
แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
ภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบท
ก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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 Section 1:  The Rights of Shareholders

  The company is aware of and gives importance to the basic rights of shareholders such as rights to purchase, sell, 
or transfer shares, rights to receive shares in the business, rights to receive sufficient news and information about the 
business, rights to participate in meetings to exercise rights to vote in shareholders’ meetings to appoint or remove d 
irectors, appointments of auditors and issues with impact on the company, such as distribution of dividends, specifications 
or reviews of regulations, memorandums of association, regulations, reductions or increases in capital, etc.

  Apart from the aforementioned basic rights, the company has also acted on various issues to promote and facilitate 
the exercising of shareholders’ rights:

  The company sends letters of notifications attending shareholders’ meeting to shareholders no less than seven days 
in advance of the date of the meeting. Letters contain schedules for dates, times, places and agendas of the meeting, 
including data regarding topics requiring decisions at the meeting.

  In cases where shareholders are unable to attend the meeting, the company allows shareholders to authorize  
independent directors or any persons to attend meetings as proxies by using any form of letters of authorization sent 
by the company with the letters of notification to attend the shareholders’ meeting.

  The company allows shareholders to fully and freely ask questions and state opinions and recommendations.

  Once meetings have adjourned, the company will arrange minutes to the meeting by disclosing accurate and  
complete information for the shareholders to examine. 

  In addition the company have to specify opinions of the company’s board of directors in letters of notification to 
attend shareholders’ meetings and send the letters to shareholders prior to the meetings within designated periods 
of time set by the SEC or the Stock Exchange of Thailand in order to allow time for shareholders to study the data 
prior to the meeting. Furthermore, shareholders will receive news and information through the electronic media of the 
Stock Exchange of Thailand, company website and newspapers according to the Public Companies Limited Act. The 
company has set policy for the company’s board of directors to attend shareholders’ meetings, especially chairmen of 
various sub-committees, such as the Chairman of the Audit Committee, etc., in order to explain or answer shareholders’  
questions in the meetings.

 Section 2:     The Equitable Treatment of Shareholders

  The company has policies for practicing and protecting the rights of every shareholder equally and fairly, including 
shareholders who are executives, shareholders who are not executives, Thai shareholders or foreign shareholders, 
major shareholders or minor shareholders. The company has increased meeting alternatives for shareholders who are 
unable to attend in person, so they can authorize independent directors or other persons to attend meetings and vote 
on behalf of shareholders in addition to allowing minor shareholders to nominate director candidates in advance at 
suitable times. 

  Meetings will comply with company regulations according to the order of meeting agenda items with presentation of 
complete details on each agenda item along with clear disclosure of data to accompany considerations. The company 
will not add unnecessary meeting agenda items which have not been notified to shareholders in advance, especially 
important agenda items in which shareholders require time to study the information before making decisions.

  The company’s board of directors has set measures to prevent insider trading by related persons, including directors, 
executives, employees and subordinates, including spouses and under-age children of the aforementioned persons 
associated with information in combination with the setting of penalties for disclosure of company information, or the use 
of company information for personal gain according to policies for the prevention of using inside information for personal 
gain. The company also provides education for company directors and executives regarding duties to report holdings 
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 หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	 พนกังาน	:	บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของพนกังำนทกุคนในบรษิทัฯ	ซึง่จะมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นให้บรษิทัฯ	สำมำรถ
พัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นในกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถ	และทักษะของ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึงพิจำรณำให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน	ตลอด
จนกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนโดยค�ำนึงถึงคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้
ถือปฏิบัติต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม			

•	 คูค้่าและเจ้าหนี	้:	บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัต่ิอคูค้่ำทัง้ทีเ่ป็น	Supplier	และเจ้ำหนีท้ำงกำรเงนิอย่ำงเป็นธรรม	เสมอภำค	ไม่เอำรดัเอำ
เปรยีบ	โดยปฏบิตัติำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำ	และ/หรอืข้อตกลงตำมสญัญำทีท่�ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั	เพือ่พฒันำควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำย

•	 ลูกค้า	:	บริษัทฯ	เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ	ได้มำตรฐำน	และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครบถ้วน	กำรรกัษำควำมลบัของลกูค้ำ	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรก�ำหนด
รำคำขำยสินค้ำที่เหมำะสมให้แก่ลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน

•	 คู่แข่ง	:	บริษัทฯ	ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดีและกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้	รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำร
แข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริตเพื่อท�ำลำยคู่แข่ง

•	 ชุมชนและสังคม	:	บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ	บริษัทฯ	เน้นกำรปลูกฝังจิตส�ำนึก	
ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมให้เกดิขึน้ในบรษิทัฯ	อย่ำงต่อเนือ่ง	รวมถงึสนบัสนนุกจิกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่อส่วน
รวม	และไม่กระท�ำกำรใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมำย	

 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและ
ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้หมดได้รบัทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แล้ว บรษิทัฯ จะท�าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล 
งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

  ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่
มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการท�าหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง 
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of assets in the company by themselves, spouses and under-age children, including reports of changes in holdings to 
the Office of the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand according to Section 59 and 
penalties according to the Securities and Exchange Act of 1992.

 Section 3:   The Role of Stakeholders

  The company places importance in the rights of stakeholders and deals with all parties concerned fairly according 
to the following details:

• Employees: The company is aware of the importance of every company employee who will take part in pushing 
the company toward developing its business to the future. Therefore, the company is focused on continually  
developing the capabilities, knowledge and skills of employees, including considerations of suitable remuneration 
according to the knowledge and capacity of each employee in addition to the maintenance of work environments 
by considering quality of life and occupational safety. The company treats every employee equally and fairly.

• Trading Partners and Trade Accounts Payable: The company treats trading partners who are suppliers and 
financial debtors fairly, equally and without taking advantage by strict adherence to trading conditions and/or 
agreements made with one another in order to improve business relations in the interests of both parties.

• Customers: The company pays attention to customers and takes responsibility by focusing on production of 
high quality standardized products and responding to the needs of customers while maintaining customer  
confidentiality. The company also gives importance to setting proper equal prices for products sold to customers.

• Competitors: The company behaves in compliance with the rules of good competition and set laws, maintaining 
the norms of codes of conduct for competition with avoidance of fraudulent methods which would destroy  
competitors.

• Community and Society: The company conducts its business with consideration of environmental impact. The 
company emphasizes continually building conscience, social and community responsibility in the company and 
support of activities in the interests of the public without violating laws.

 

 Section 4:   Disclosure and Transparency

  The board of directors places importance on correct, complete and transparent information disclosure, from reports 
on financial data and general data according to the criteria of the SEC and the Stock Exchange of Thailand to the key 
information which may affect the company’s security’s prices and potentially affect the decision-making process of the 
company’s investors and stakeholders, so the company’s related individuals receive equal the information.  Following 
this proposed sale of stock and following the company’s listing on the Stock Exchange of Thailand, the company will 
disclose information to the shareholders and the public via Stock Exchange of Thailand data dissemination channels 
and the company’s website.

  The board of directors is aware of its responsibility to report financial statements that are accurate, complete, honest 
and reasonable.  The company’s financial statements have been prepared according to generally accepted accounting 
standards using proper accounting principles which are regularly practiced, with discretion and sufficient disclosure 
in the remarks accompanying the financial statements.  In addition, the board of directors has arranged maintenance 
of effective internal controls to assure reasonable credibility that the accounting recording is accurate, complete and 
sufficient to maintain the company’s assets and in order to know the company’s weaknesses so corruption or abnormal 
activities can essentially be prevented. An audit committee has also been consisting of non-executive directors to 
perform the task of auditing financial statements, related transactions and internal control systems in which the auditing 
committee reports directly to the board of directors.
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 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�าแหน่ง
ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน�าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน 
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 
5 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสยีงเพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพือ่
ช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1	 คณะกรรมการบริหาร	บริษัทฯ	มีกรรมกำรบริหำรทั้งสิ้น	6	ท่ำน	โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดแนวทำงและ
กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	และเพือ่ให้กำรบรหิำรงำนเป็นไป
อย่ำงคล่องตัว	

1.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บรษิทัฯ	มกีรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้	3	ท่ำน	เพือ่ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำและรับทรำบ	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ทั้งนี้	กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีเพียง
พอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ	ได้

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการ
ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
เป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่ให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราช บญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 9.2.4

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best  
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 
ผู้ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

   นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ารายการระหว่างกันของ 
บรษิทัฯ และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนในการอนมุตัริายการดงักล่าว 
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  The company has not yet established a special agency for investor relations because the activities in the  
aforementioned matter remain too numerous.  Nevertheless, the company has stipulated that the Managing Director be 
responsible for contacting and disclosing information to the shareholders, analysts and related agencies, whereby the 
aforementioned data must be accurate, complete, honest and thorough.

 Section 5   Responsibilities of the Board of Directors

1. Board of Directors’ Structure

  The board of directors is made up of qualified experts with knowledge, ability and experience at the executive 
level from various corporations.  The board of directors is able to use its experience, knowledge and ability to 
effectively develop and set the company’s policies and governance to maximize benefits to the company and 
shareholders.  The board of directors plays a significant role in setting corporate policies and overall business 
in addition to supervising, auditing and monitoring management performance and evaluating the company’s 
performance according to plans.

  The board of directors comprises independent directors for more than one third of the number of directors 
on the entire board.  At present, the company has a total of eight directors, three of whom are executive directors 
and five who are non-executive directors (including the chairman of the board), with three auditing directors.  
The aforementioned structure will create a check-and-balance system for the voting when issues are under 
consideration. In addition, the board of directors also appoints various sub-committees to help with corporate 
governance as follows: 

1.1 Executive Board of Directors – the company has a total of six executive directors, who set corporate 
governance and strategies in line with the goals set by the board of directors and so the work is executed 
and flows smoothly.

1.2 Audit Committee – The company has a total of three audit directors who perform specific tasks and present 
issues to the board of directors for acknowledgment and consideration, whereby the auditing committee is 
entitled to rights as stipulated in the authority of the Audit Committee.  At least one of the auditing directors 
must have sufficient accounting knowledge to perform audits on the credibility of the company’s financial 
statements. 

  In addition, the company has policy for separating the title of chairman of the board, chief executive  
officer and managing director for different persons to prevent one person from having absolute power on any one 
particular matter.  The board of directors is the party to designate the authority and duties of the aforementioned 
persons and select the persons taking the aforementioned offices. 

  The board of directors has appointed a corporate secretary to hold duties and responsibilities under the 
Securities and Exchange Act according to the details in 9.2.4

 2.  Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

  The company requires that the directors comply with the Code of Best Practices according to the guidelines 
set forth by the SET.  The board of directors must understand and be conscious of its duties and responsibilities 
and must act in compliance with the law, company objectives and regulations and shareholder’s resolutions with 
integrity by taking company and shareholder interests into consideration.  The board is the party setting policies, 
goals, business plans as well as budgets and governance, so the management proceeds according to the set 
policy, plans and budgets with effectiveness and efficiency for optimum benefits in the interests of the company 
and its shareholders.
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โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ แล้วแต่กรณ ีพจิารณาตรวจ
สอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผย
รายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 

   ระบบการควบคุมภายใน

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในส�าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึได้มกีารก�าหนดขอบเขต
หน้าที่และอ�านาจด�าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแล
ทรพัย์สนิออกจากกนั เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมกีารควบคมุภายในเกีย่ว
กบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ ถงึแม้ว่า ปัจจบุนั บรษิทัฯ 
จะยงัไม่มฝ่ีายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เอง แต่บรษิทัฯ กไ็ด้จ้างผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอกเข้ามาท�าการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 10. เรื่องการควบคุมภายใน และให้รายงานผลการตรวจ
สอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและสามารถวดัผลการด�าเนนิงานได้ โดยฝ่ายบรหิารและจดัการ
จะมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด�าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก�าหนดมาตรการใน
การติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

 3. การประชุมคณะกรรมการ

 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจ�าเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารก�าหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อม
รายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มกีาร
จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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   Policy on Conflicts of Interest

  The company has set measures to prevent potential conflicts of interest from the company’s related  
transactions and people with potential conflicts of interest as stakeholders who may not take part in the approval of 
the aforementioned issues.  The board of directors must govern the company in compliance with laws governing 
securities and securities exchanges as well as related regulations, announcements, orders or specifications 
of the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand.  The board of directors will also 
comply with requirements on disclosure of data on engaging in connected/related transactions and acquisitions 
or distribution of the company’s key assets in addition to strict compliance with the standards set by the Thailand 
Accounting Association.

  In addition, the company has stipulated that the Audit Committee, or the auditor, or independent experts, 
depending upon the case, consider the au dit and provide comments on the suitability of prices and  
reasonability of transactions with disclose of the aforementioned related transactions in the remarks accompanying 
the financial statements audited by the company’s auditor in the Annual Statement (Form 56-1) and the Annual 
Report (Form 56-2).

   Internal Control System

  The company places importance on internal control at the executive and operational levels.  Thus, scopes 
and jurisdiction have been clearly set in writing.  Company assets are supervised and controlled so they are used 
for maximum benefit.  And responsibilities have been divided for the approval of the recording of accounting 
records and information with isolated asset storage in order to maintain a check-and-balance system.  In  
addition, internal controls have been set concerning the financial system.  The company has stipulated that the 
financial system report be submitted to the executive of the responsible work line. Although the company currently  
continues to have no internal auditing department, the company has outsourced to an independent internal  
auditing firm to perform internal control auditing as detailed in 10 – Internal Control, who reports the auditing 
results directly to the Audit Committee.

  The company has a clear target for business operation which can be evaluated by having management 
compare actual performance with the set targets on a monthly basis whereby risk factors from both from internal 
and external sources found in the operations are assessed, and causal factors are analyzed with monitoring 
measures set to follow-up on the causes of the risk factors as well as measures to relieve the risks. Related  
agencies have also been assigned the task of consistently monitoring the risks and reporting progress to the 
board of directors.

 3.  Board of Directors’ Meetings

  According to company policy, the board of directors must hold at least one meeting quarterly, and may 
hold additional special meetings as necessary.  At each meeting, the meeting agenda must clearly be set and 
letters of notification to attend the meeting must be sent along with meeting details seven days in advance so 
the board of directors has a sufficient amount of time to study data before attending the meeting.  Moreover, 
the meeting must be recorded and reported in writing, and the meeting report approved by the board must be 
stored and ready to be certified by the board and related individuals.  

  In 2010,  the company held ninth  board of directors’ meetings and  in 2011, five meetings with the following 
details on the attendance of each director:
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 ในปี 2553 บรษิทัฯ มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั จ�านวน 9 ครัง้ และในปี 2554   จ�านวน 5 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�านวน
การประชุมรวม

ปี 2553

จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�านวน
การประชุมรวม

ปี 2554

หมายเหตุ

1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช 9/9 5/5

2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 9/9 5/5

3. นายนิพนธ์ จัยสิน 9/9 5/5

4. นายศิริพงษ์ บุญตาม 9/9 5/5

5. นายวรพงษ์ ศรีสันติสุข 0/6 - ลาออกจากการเป็นกรรมการมผีลตัง้แต่วนั
ที่ 30 มิถุนายน 2553

6. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 9/9 5/5

7. นายพลรชฎ เปียถนอม 8/9 5/5

8. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 7/9 5/5

9. นายนคร พระประเสริฐ 4/5 5/5 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2553 เมือ่วนั
ที่ 23 กรกฎาคม 2553

หมายเหตุ  :  กรรมการล�าดบัที ่1 และ 3-8 เป็นกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่6/2551 เมือ่วนัที ่28 

พฤศจิกายน 2551

 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการรักษา
กรรมการและผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร และอยูใ่นระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กบับรษิทั
ในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั ปัจจยัทีจ่ะน�ามาพจิารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของ
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดไว้ ซึง่จะพจิารณาจากภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่ว ข้องในระบบ
การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุ
การปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD)  
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Shareholder Name No. of Meeting 
Attendances/No. of 
Meetings for 2010

No. of Meeting 
Attendances/No. of 
Meetings for 2011

Remarks

1. Prof. Dr. Somchob   Chaiyavej 9/9 5/5

2. Mr. Poonphiphat Tantanasin 9/9 5/5

3. Mr. Nipon Jaisin 9/9 5/5

4. Mr. Siripong Boontam 9/9 5/5

5. Mr. Worapong Srisantisuk 0/6 - Resigned as a director effective 
as of 30 June 2010.

6. Mr.Padetpai Meekun-iam1 9/9 5/5

7. Mr. Pholrach Piathanom 8/9 5/5

8. Mr. Natthaphon Lilawatthananan 7/9 5/5

9. Mr. Nakorn Phraprasert 4/5 5/5 Appointed as a director in the 
board of directors meeting, 6/2553, 
on 23 July 2010.

 Remark: Directors 1 and 3-8 have been newly appointed according to the resolution of the shareholder’s  
meeting, 6/2008, on 28 November 2008.

 4.  Remuneration for Directors and Executives

  The company has set proper remuneration for directors and executives at a rate sufficient for retaining quality 
directors and executives with the company without overpayment and a rate comparable to that of companies 
in the same industry.  Factors used in the consideration include experience, duty, scope and responsibilities.  
Payment to directors must be approved by the shareholder’s meeting, while payment for the executives will be 
according to the principles and policy set forth by the board of directors, which will be considered in terms of 
each executive’s duties, responsibilities and performance in combination with company performance.

 5.  Director and Executive Development

  The board of directions has set policy to promote and facilitate the arrangement of training and resource 
persons related to the company’s corporate governance system, including directors, auditing directors, executives 
and secretaries, so operations are continually improved, i.e. the courses of the Thai Institute of Directors  
Association (IOD). 
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6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1.	 ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	น�ำควำมลับ	และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ไปเปิดเผย
หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	และไม่ว่ำจะได้รับผล
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

2.	 ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำร		พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดัง
กล่ำว	ใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทัฯ	ทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ซึง่ยงัมไิด้เปิด
เผยต่อสำธำรณชน	เพือ่ท�ำกำรซือ้	ขำย	เสนอซือ้	เสนอขำย	หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้	ขำย	เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ	ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม	ก่อนทีข้่อมลูนัน้จะได้มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน	ไม่ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวจะกระท�ำ
เพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�ำดงักล่ำวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน	ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะถกูลงโทษตำม
มำตรกำรทำงวินัยของบริษัทฯ

3.	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	ของ
ตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

4.	 บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดมใิห้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และลกูจ้ำงของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของ
บุคคลดังกล่ำว	ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลำ	1	เดือน	ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะแจ้งให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น	
 

7 บุคลากร

 7.1  จ�านวนบุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธ.ค  2554 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 166 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน 8 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจ�า
จ�านวน 151 คน และพนักงานรายวันจ�านวน 15 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

ฝ่ายผลิต 66 14 80

ฝ่ายวิศวกรรม 19 - 19

ฝ่ายขาย 20 - 20

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10 1 11

ฝ่ายบริหาร 23 - 23

แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด* 3 - 3

แผนกทรัพยากรบุคคล* 3 - 3

ส่วนสารสนเทศ* 3 - 3

ส�านักบริหาร 1 - 1

ส่วนความปลอดภัย 2 - 2

แผนกวิจัยและพัฒนา 1 - 1

 รวม 151 15 166

 หมายเหตุ  :  ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด แผนกทรัพยากรบุคคล และส่วนสารสนเทศ     

และส�านักบริหาร จะขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ   ส่วนความปลอดภัยและแผนกวิจัยและพัฒนาขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ  
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6 Use of Internal Data

1. The company’s directors, executives, staff and employees are forbidden from disclosing company secrets 
and/or internal data to other individuals for personal gain or for the gain of other individuals, whether directly or  
indirectly, with or without remuneration.

2. The company forbids its directors, executives, personnel and employees, including spouses and under-age 
children of the aforementioned, from using the company’s internal data available or in a way which might  
affect the company’s security price changes which have not yet been disclosed to the public for the purpose of  
purchasing, selling, purchase/sale proposals or persuading other individuals to purchase, sell, propose to purchase/
sell  the company’s securities, whether directly or indirectly, before the data is disclosed to the public, whether 
the aforementioned actions are for personal gain or the gain of others, or aimed at having the other persons take 
the aforementioned actions with the benefit of personal gain/remuneration.  Any person found in violation will be 
subject to penalties according to the disciplinary measures set forth by the company.

3. The company has notified the executives, so they have understanding and awareness of their duties to report the 
company’s shares held by themselves, their spouses, and under-age children.  Furthermore, they must report 
changes in these shareholdings to the   offices of the SEC and the Stock Exchange of Thailand according to 
Section 59 and the penalties set forth by virtue of the Securities and Exchange Act of 1992.

4. The company forbids its directors, executives, personnel and employees, including the spouses and under-age 
children of the aforementioned, from purchasing/selling the company’s stocks for a period of one month before 
the disclosure of financial statements to the public. 

The company will notify directors, executives, personnel and employees about the above regulations.

7 Personnel

 7.1  Number of Employees

 As of 31 December 2011, the company had a total of 166 employees (not including eight executives) with 151 
as regular employees and 15 as daily employees according to the following details:

Department Regular Staff
(persons)

Daily Staff
(persons)

Total
(persons)

Production 66 14 80
Engineering 19 - 19
Sales 20 - 20
Accounting and Finance 10 1 11
Administration 23 - 23
Business and Marketing Development* 3 - 3
Human Resources* 3 - 3
Information Technology* 3 - 3
Administrative Office 1 - 1
Security 2 - 2
Research and Development 1 - 1
 Total 151 15 166

 Remarks: Under the company’s organizational structure, the Business Development & Marketing Department, the 
Human Resources Department, Information Technology Department and the Administrative Office report directly 
to the Managing Director, while the Security Department and Research and Development Department report to 
the Deputy Managing Director.
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 7.2  ข้อพิพาทด้านแรงงาน

    -ไม่มี-

 7.3  ค่าตอบแทนพนักงาน

    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวน 44,832,912.04   ล้านบาท โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

    ค่าตอบแทนอื่น

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน
จ�านวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.50 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยจะ
เสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

  ทัง้นี ้ไม่มพีนกังานรายใดได้รบัการจดัสรรหุน้จ�านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุน้ทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ 

 7.4   นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  ด้วยวสิยัทศัน์ขององค์กรทีต้่องการจะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพระดบัสากล (World Class)  และมพีนัธ
กจิทีจ่ะมุง่มัน่เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการทีท้่าทายในการพฒันาระบบไฟฟ้าของลกูค้าภายใต้คณุภาพระดบัสากล น�ามา
ซึง่การก�าหนดนโยบายการพฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มขีดีความสามารถทีจ่ะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายตามวสิยัทศัน์และ
พันธกิจขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�าคัญ คือ

1. Constructive Engagement : การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการท�างานในหลายๆ ระดับที่
แตกต่างกนั แต่ให้มส่ีวนร่วมมากน้อยต่างกนัออกไปโดยเน้นทศิทางการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นการพฒันา มุง่เน้นการหาทางออก
หรือทางเลือกในการแก้ปัญหา ไม่เน้นการหาคนผิด เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

2. Sharing Success : สร้างบรรยากาศการท�างานทีใ่ห้ทกุคนมส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ขององค์กร ซึง่จะสะท้อนออกมาใน
รปูของการให้ผลตอบแทนทีเ่น้นผลส�าเรจ็ขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นทีต่วับคุคล รวมทัง้การส่งเสรมิให้พนกังานสร้าง
ความรูจ้ากการปฏบิตั ิใช้ความรูจ้ากการปฏบิตัคิรัง้ก่อนเพือ่การปฏบิตัซิ�า้ ปรบัปรงุ และพฒันาความรู ้เพือ่การปฏบิตัคิรัง้
ต่อไป โดยสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในองค์กร อกีทัง้ตืน่ตวัต่อสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง และ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเมื่อทุกคนจะต้องมีความส�าเร็จร่วมกัน จึงต้องให้ความส�าคัญตั้งแต่ผลส�าเร็จ
ของพนักงานแต่ละคน ผลส�าเร็จของหน่วยงาน ผลส�าเร็จของหน่วยธุรกิจ ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของทั้งองค์กร

3. Better Attitude : การมีทัศนคติที่ต้อง “ดีขึ้นกว่าเดิม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของทั้ง
ลูกค้า สังคม องค์กร และผู้ถือหุ้น
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 7.2  Labor Disputes

 -None-

 7.3  Employee Remuneration

 Monetary Remuneration

  In 2011, the company paid remuneration to its employees (not including executives) amounting to 
44,832,912.04 million baht in the form of salaries, bonuses, overtime pay, provident fund contributions and other 
benefits. 

  

   Other Remuneration

  The annual shareholder’s meeting of 2011 on 18 March 2011 passed a resolution for the company to 
issue 5,000,000 new common shares proposed for sales to the company’s directors and employees, thereby 
amounting to 2.50% of the total shares sold after the proposed sale to the public at 2.00 baht per share.  The 
new shares will be proposed for sale along with the proposed sales of common shares to the public.

   No employee will receive an allocation exceeding 5% of the shares proposed for sales to the company’s 
directors and employees.

 

 7.4  Personnel Development Policy

  It is the company’s vision to be a world class transformer manufacturer with a mission to respond to 
challenges in developing the customers’ electrical systems to meet world class quality standards leading to the 
setting of all personnel development policy so personnel have capability to achieve the organization’s mission 
and vision based on the following key tenets:  

1 Constructive Engagement:  Having employees at all levels participate in setting work policy at differing 
levels.  However, the extent of participation varies and is focused on joint solutions involving 
development with emphasis on seeking solutions for resolving issues (rather than pinpointing the guilty 
party) by providing opportunities to hear and respect differing opinions.

2 Sharing Success: Build a working atmosphere where everyone participates in corporate success, which 
will be reflected in the form of remuneration focused more on overall corporate success than individual 
achievements, and promoting employees to learn from practice by using the knowledge obtained from 
previous practice to generate replication, improvement and development of knowledge for future practice 
by encouraging learning exchanges within the corporations and remaining updated on changing  
business conditions and responding to those changes.  Since everyone must achieve together, value 
must be given to the success of each employee, agency and business unit which will lead to the success 
of the entire corporation.

3 Better Attitude:  Having an attitude that everything must “be better than before” in order to promote  
continual improvement to meet the expectations of customers, society, organizations and shareholders.
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 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท�าการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 
แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)

 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

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

การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

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

การควบคุมภายใน
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Internal Control

 In the 1/2555 annual meeting of the company’s board of directors on 23 February 2012 with all three auditing directors 
also in attendance at the meeting, the board of directors assessed the adequacy of the company’s internal controls, by asking 
the executives for information and summarizing from the assessment that various aspects of the company’s internal controls 
comprise the following five parts: 

 1. Organizational Control and Environmental Measures

 2. Risk Management Measures

 3. Management Control Activities

 4. Information and Communication Measures

 5. Monitoring

 The board of directors holds the view that the internal control system concerned with transactions with the major share-
holders, directors, executives or people involved with the aforementioned individuals (according to Clause 3 from 3.3 to 3.7 of 
the evaluation form) are already sufficient for internal control.  As for the other items, the board of directors holds the view that 
the company also has adequate and proper internal control.

Performance Associated with the Company’s Internal Control

 The company has an Audit Committee to perform the duty of auditing the company, an internal control system and 
suitably effective internal auditing, including examinations of the company’s operations to assure compliance with the laws 
governing securities and securities markets, the regulations of the Stock Exchange of Thailand and laws associated with the 
company’s business.  The Auditing Committee meets together at least once quarterly in order to consider and take action toward 
having an accurate financial report with complete and sufficient disclosure of information, including the consideration of related 
transactions or potential conflicts of interest for compliance with the law and the regulations of the Capital Market Supervisory 
Board and the Stock Exchange of Thailand.  Accounting auditors attend these meetings in order to provide observations from 
the company’s accounting audits.

 At present, the company has no Internal Audit Department of its own.  The company has hired P & L Internal Audit 
Co., Ltd. to perform the duty of auditing the company’s internal controls since the end of 2007.  The aforementioned internal  
auditors have prepared reports on the findings of the assessment and audit of the company’s internal control system, and 
continually presented the results directly to the Auditing Committee every quarter.  The company has always made corrections 
and improvements in the operating systems of various departments according to the recommendations of the internal auditors.
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รายการระหว่างกัน
1 ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัทฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัท
ทีเ่กีย่วข้องซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่บีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ�ากัด นางศศิพิม วงศ์ค�า เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และถือหุ้นในคิวทีซีเชียงใหม่ร้อยละ 
99.94 มคีวามสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นใน
บริษัทฯ รวมกันร้อยละ 68.35

บริษัท เอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์ค จ�ากัด นายสถาพร ศขุเขษม เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และถอืหุน้ในเอสเอม็ไอ เมทลัเวอร์ค 
ร้อยละ 100 มคีวามสมัพนัธ์เป็นญาตขิองนางสาวบญุพา รดุดษิฐ์ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริหาร

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร และอดตีภรรยาและบตุรของนายพลูพพิฒัน์ถอืหุน้
ในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 68.35

นางศศิพิม วงศ์ค�า เป็นน้องสาวของนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน 
ร้อยละ 68.35

นายนิพนธ์ จัยสิน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

นางอลิศรา เจริญวานิช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 466,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.35 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความสัมพันธ์เป็นอดีตภรรยา
ของนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

2   รายละเอียดรายการระหว่างกัน

 ในปี 2553 และ ในปี 2554 บริษัทฯ มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

 (1)  รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2553 ปี 2554

บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ 
จ�ากัด (“คิวทีซีเชียงใหม่”)
ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
งานระบบไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ
ลูกหนี้การค้า

7.80

2.49

11.04

1.91

บริษัทฯ มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ ที่
เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ น�้ามนั
หม้อแปลง หางปลาแรงต�่า ชุดประเก็น ลูกถ้วย 
เป็นต้น รวมทั้งให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้
แก่คิวทีซีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของ 
บริษัทฯ โดยราคาขายสินค้าให้แก่คิวทีซีเชียงใหม่
เป็นราคาทีม่ส่ีวนลดเท่ากบัส่วน ลดทีใ่ห้แก่ตวัแทน
จ�าหน่ายรายอืน่ของบรษิทัฯ รวมทัง้มเีงือ่นไขทางการ
ค้าทีเ่หมอืนกบัตวัแทนจ�าหน่ายรายอืน่ของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่ารายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการ
ค้าโดยปกตขิองบรษิทัฯ และมคีวามสมเหตสุมผล
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Related Transactions

1 Type of Relationship

 The company has related transactions with individuals posing potential conflicts of interest comprising shareholders 
and/or company executives.  Related companies mean companies with individuals who might have conflicts of interest with 
the company, who have relationships with the aforementioned company executives or shareholders.  The types of relationships 
can be summarized as follows:

Persons With Potential Conflicts of Interest Type of Relationship

QTC Service Chiangmai Co., Ltd. Mrs. Sisapim Wongkham is the signatory director authorized to sign on behalf 
of the company and holds 99.94 percent of the shares in QTC Chiangmai.  
She is related as the younger sister of Mr.Poonphiphat Tantanasin, who holds 
the position of Chief Executive Officer of the company.  In addition, the former 
wife and children of Mr.Poonphiphat jointly hold shares in the company for a 
total holding of 68.35 percent.

SMI Metal Work Co., Ltd. Mr. Sathaporn Sukkasem is the signatory director authorized to 
sign on behalf of the company and holds a 100 percent shareholding 
in SMI Metal Work Co., Ltd.  He is related as the relative of Miss Boonpa  
Ruddist who holds the position of Executive Board

Mr.Poonphiphat Tantanasin Holds the position of Chief Executive Officer and the former wife and children 
of Mr. Poonphiphat jointly own a 68.35 percent shareholding.

Mrs. Sasipim Wongkham She is the younger sister of Mr. Poonphiphat Tantanasin, who holds the  
position of Chief Executive Officer.  In addition, the former wife and children of 
Mr. Poonphiphat Tantanasin own a 68.35 percent shareholding in the company.

Mr. Nipon Jaisin He holds the title of Managing Director for the company.

Mrs. Alisara Charoenvanich She is a major shareholder who owns 466, 960 shares for a total holding of 
23.35 percent of the entire amount of the company’s distributed shares and 
she is related as the former wife of Mr. Poonphiphat Tantanasin.

2 Related Transaction Details

 In 2010 and 2011, the company carried out transactions with individuals who might have potential conflicts of interest 
with the following transaction details:

 Goods and Service Sales Transactions
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2553 ปี 2554

บรษิทั เอสเอม็ไอ เมทลัเวอร์ค จ�ากดั
ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถัง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ
ลูกหนี้การค้า

-

-

0.13

-

บริษัทฯ มีการขายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบใน
หม้อแปลงไฟฟ้า เช่น ส ีRAL, สรีองพืน้ เป็นต้น คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่า
รายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการ
ค้าโดยปกตขิองบรษิทัฯ และมคีวามสมเหตสุมผล

 (2)  รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2553 ปี 2554

บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ 
จ�ากัด (“คิวทีซีเชียงใหม่”)

ประกอบธรุกจิให้บรกิารเกีย่วกบังาน
ระบบไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ

เจ้าหนี้การค้า

0.062

-

0.018

-

เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้คิวทีซี
เชยีงใหม่ไปด�าเนนิการเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้าของ 
บริษัทฯ ที่อยู ่ในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ส�านักงานของคิวทีซีเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าขนส่ง
หม้อแปลง ค่าตรวจสอบหม้อแปลง ค่าซ่อม
หม้อแปลง ค่าเครนยกหม้อแปลง เป็นต้น เนือ่งจาก
รถบรรทกุและ/หรอืช่างบรกิารของบรษิทัฯ มคีวิงาน 
เต็มไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ และคิวทีซี
เชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และเชือ่ถอืได้ โดยค่าบรกิารทีค่วิทซีเีชยีงใหม่เรยีก
เกบ็จากบรษิทัฯ สามารถเทยีบเคยีงได้กบัค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการให้บรกิารของบรษิทัฯ และ/หรอื 
สามารถเทียบ เคียงได้กับค่าบริการที่จ้างบุคคล
ภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เหน็ว่ารายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็น
และมคีวามสมเหตสุมผล โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิ
ระหว่างกันมีความเหมาะสม

บรษิทั เอส เอม็ ไอ เมทลัเวอร์ค จ�ากดั

ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถัง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ

เจ้าหนี้การค้า

-

-

3.03

-

บริษัทฯ ซื้อตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า โดย
ราคาซือ้ทีซ่ือ้จาก เอสเอม็ไอ เมทลัเวอร์ค สามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาซื้อที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เหน็ว่ารายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็น
และมคีวามสมเหตสุมผล โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิ
ระหว่างกันมีความเหมาะสม
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Persons With 
Potential 

Conflicts of Interest

Transaction 
Type

Related Transaction 
Value

(million baht)

Necessity and Validity of Related Transactions

2010 2011

QTC Service Chiangmai 
Co., Ltd. 
(QTC Chiangmai)
Conducts the business 
of service provision
related to electrical 
systems.

Goods & Service 
Sales
Trade Accounts 
Receivable

7.80

2.49

11.04

1.91

The company sells electricity transformers and raw 
materials which are components of electricity transformers, 
i.e. gas sealed transformers, low voltage terminal lugs, 
gasket sets and insulators, etc., including the provision 
of repair services for electricity transformersto 
QTC Chiangmai, which is one of the company’s 
distributors. The sales prices for goods to QTC  
Chiangmai is a discounted rate equal to the discount rate 
offered to the company’s other distributors. Moreover, 
the trading terms are similar to the trading terms set for 
the company’s other distributors.

The Audit Committee has considered the issue and 
holds the view that the aforementioned sale of goods 
and services transaction is one of the company’s normal 
and valid trading types.

SMI Metal Work Co., Ltd.
Conducts the business 
of transformer casing 
and cover manufactur-
ing.

Goods And 
Service Sales
Trade Accounts 
Receivable

-

-

0.13

-

The company has raw materials which are  
components for electricity transformers, such as 
RAL paint and primer, etc.  The Audit Committee has  
considered the issue holds the view that the  
aforementioned sale of goods and services transaction 
is one of the company’s normal and valid trading types.

 2 Sales and Administrative Expense Transactions

Persons With 
Potential 

Conflicts of Interest

Transaction 
Type

Related Transaction 
Value

(million baht)

Necessity and Validity of Related Transactions

2010 2011

QTC Service Chiangmai 
Co., Ltd. 
(QTC Chiangmai)
Conducts the business 
of service provision relat-
ed to electrical systems.

Goods and 
Service 
Purchases
Trade Accounts 
Payable

0.062

-

0.018

-

This is an expense incurred by the company’s hiring of 
QTC Chiangmai to provide the following services for the 
company’s customers in areas located in areas/provinces 
near the offices of QTC Chiangmai:  transformer cargo, 
inspection, repair and crane lift fees, etc., because the 
company’s cargo trucks and/or mechanics have full 
queues preventing them from providing services to  
customers.  Furthermore, QTC Chiangmai is able to 
provide services for customers rapidly and reliably.  
The service fees QTC Chiangmai collected from the 
company can be compared to expenses incurred 
in the company’s service provision and/or can be  
compared to service fees incurred in outsourcing the 
wok to a third party. 

The Audit Committee has considered the issue and holds 
the view that the aforementioned sale of goods and services  
transaction is one of the company’s normal and valid 
trading types.  The related service fees are appropriate.
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 (3)  รายการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2553 ปี 2554

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน วงเงินสินเชื่อ

ยอดเงนิกูท้ีเ่บกิใช้

676.99

173.13

679.14

184.45

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ได้เข้าค�้าประกันส่วน
ตัวส�าหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนในการค�้าประกันเงินกู้ยืมดัง
กล่าวจากบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เห็นว่าการค�้าประกันของนายพูลพิพัฒน์เกิดขึ้น
เนื่องจากความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ ในการขอวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย์
เพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทนุหมนุ เวยีนในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

 (4)  รายการซื้อที่ดิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2553 ปี 2554

นางอลิศรา เจริญวานิช ซื้อที่ดิน

ที่ตั้ง : ซอย
กรุงเทพกรีฑา 
ซอย 8 แยก 5             
(ซอยศุภวงศ์)

เนื้อที่ : 1 ไร่ 

14.09 - บรษิทัฯ จ�าเป็นต้องจดัหาส�านกังานแห่งใหม่เนือ่งจาก
พื้นที่ส�านักงานที่บริษัทฯ เช่าอยู่ในปัจจุบันเริ่มไม่
เพียงพอที่จะรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต รวมทั้งต้องการพื้นที่ส�าหรับเก็บส�ารอง
น�า้มนัหม้อแปลงไว้เพือ่ให้ บรกิารลกูค้า และพืน้ที่
ส�าหรับใช้เป็นสถานที่พักหม้อแปลงไฟฟ้าที่น�า
มาทดสอบที่การไฟฟ้าและรอส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
และเป็นสถานที่พักวัตถุดิบที่รอส่งเข้าโรงงาน ซึ่ง
พื้นที่ส�านักงานปัจจุบันไม่รองรับการด�าเนินการ
ดังกล่าวได้ 
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Persons With 
Potential 

Conflicts of Interest

Transaction 
Type

Related Transaction 
Value

(million baht)

Necessity and Validity of Related Transactions

2010 2011

SMI Metal Work Co., Ltd.
Conducts the business 
of transformer casing 
and cover manufactur-
ing.

Goods And Ser-
vice Purchases
Trade Accounts 
Payable

-

-

3.03

-

The company purchased transformer casing and 
covers.  The purchase price obtained from SMI Metal 
Work is comparable to purchase prices incurred with 
other companies.

The Audit Committee has considered the issue 
and holds the view that the aforementioned sale of 
goods and services transaction is one of the company’s  
normal and valid trading types. The related service fees 
are appropriate.

(3) Loan Credit Guarantee Transactions

Persons With 
Potential 

Conflicts of Interest

Transaction 
Type

Related Transaction 
Value

(million baht)

Necessity and Validity of Related Transactions

2010 2011

Mr. Poonphiphat Tan-
tanasin.

Loan Credit Limit
Loan Withdrawal 
Balance

676.99
173.13

679.14
184.45

Mr. Poonphiphat Tantanasin is entered as a personal 
guarantor for a loan with Siam Commercial Bank with 
no remuneration from the company for the guarantee 
of the aforementioned loan credit.

The Audit Committee has considered the issue and 
holds the view that the guarantor service provided by 
Mr. Poonphiphat Tantanasin occurred due to a necessity 
to generate benefit for the company in applying for 
a line of credit from Siam Commercial Bank to be 
used as working capital in conducting the company’s  
business operations. 

81ANNUAL REPORT 2011

QTC Energy Public Company Limited



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2553 ปี 2554

อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลาทีน่างอลศิราซือ้ทีด่นิจาก
เจ้าของทีด่นิในช่วงกลางปี 2552 บรษิทัฯ มเีงนิสด
หมุนเวียนไม่เพียงพอที่จะน�ามาจ่ายช�าระค่าที่ดิน
และค่าภาษทีีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจาก
ปัญหาเศรษฐกิจ และความไม่สงบทางการเมือง
ของประเทศ ส่งผลท�าให้ยอดขายของบริษัทฯ ลด
ลงอย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบกับที่ดินดังกล่าวได้
รบัการตดิต่อจากผูส้นใจหลายราย จงึต้องรบีด�าเนนิ
การจ่ายเงนิมดัจ�า และท�าการซือ้ขายในระยะเวลา
รวดเร็ว บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดหาเงินทุนจาก
แหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เป็นต้น ได้ทันเวลา 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ 
เห็นว่าการซื้อที่ดินจากนางอลิศราเพื่อน�ามาสร้าง
อาคารส�านกังานแห่งใหม่เป็นรายการทีส่มเหต ุสม
ผล และราคาซือ้ทีด่นิกม็คีวามเหมาะ สมเนือ่งจาก
เป็นราคาต้นทนุค่าทีด่นิทีน่างอลศิราซือ้จากเจ้าของ
ทีด่นิบวกกบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการโอนกรรมสทิธิ์
ทีด่นิ และเป็นราคาทีต่�า่กว่าราคาประเมนิทีด่นิโดย
บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมิน
ราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย (VAT) ตามรายงานการ
ประเมินฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 โดยได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่
ที่ 14.80 ล้านบาท  

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยจะจดัให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น 
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคล
ทีม่ีความรูค้วามช�านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�านกักฎหมาย เปน็ต้น ทีเ่ปน็อิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 
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(4) Land Purchase Transactions

Persons With 
Potential 

Conflicts of Interest

Transaction 
Type

Related Transaction 
Value

(million baht)

Necessity and Validity of Related Transactions

2010 2011

Mrs. Alisara Charoen-
vanich

Land Purchase
Address: 2/2 Soi 
Krungthep Kritha 
8 (5) (Soi 
Supawong)
Land Area: 1 rai

14.09 - The company needs to procure a new office because 
the area the company currently rents as office space 
is beginning to be insufficient to handle the company’s 
future business operations.  Moreover, space is needed 
to store reserve transformer gas/oil in order to provide 
services for customers, and space to be used as  
temporary storage for transformers awaiting testing by the 
Electricity Authority and awaiting delivery to customers, 
and space for storing raw materials awaiting delivery to 
the factory.  The current office space is unable to handle 
the aforementioned operations.

Nevertheless, during the time when Mrs. Alisara 
was buying the land from the landowner in mid 2009, 
the company had insufficient working cash to pay for 
the price of the land and the taxes incurred due to the 
effects of the economy and the country’s political unrest, 
which resulted in a significant decrease in the company’s 
sales figures.  Moreover, the aforementioned land was 
contacted by a number of interested parties, so there 
was a need to hurry and make the payment for the  
deposit and complete the purchase within a short period 
of time.  Hence, the company was unable to procure 
capital from other capital sources, such as a loan from 
a financial institution, etc., in time. 

The Audit Committee has taken the issue under  
consideration and holds the view that the purchase of  
the land from Mrs. Alisara for the purpose of constructing 
 a new office building was a reasonable transaction.  
Furthermore, the price of the land was suitable because 
it is an at cost price for the land Mrs. Alisara purchased 
from the previous landowner with the addition of the 
expenses incurred in the transfer of the land title deeds.  
Moreover, the price is lower than the appraisal price for 
the land by American Appraisal (Thailand) Co., Ltd., which 
has been approved by the Thai Valuation Association 
(TVA) and the Valuation Association of Thailand (VAT) 
according to Appraisal Report dated 11 June 2010 in 
which the justified appraisal price of the aforementioned 
plot of land was set at 14.80 million baht.

Measures or Procedures for Approving Related Transactions

 The company has set forth measures for entering into related transactions between the company and persons with 
potential conflicts of interest by arranging for the Audit Committee to offer opinions regarding the necessity of entry into related 
transactions, the reasons for the related transactions and the suitability of fees for related transactions by considering various 
conditions for concurrence with characteristics of normal market trading, i.e. prices/fees comparable to third parties. In cases 
where the Audit Committee lacks expertise in considering potential related transactions, the company will provide persons 
with particular knowledge and expertise, such as auditors, property appraisers, law offices, etc., who are independent from the 
company and persons with potential conflicts of interest, to provide opinions regarding the aforementioned related transactions 
to accompany the decisions of the Audit Committee for presentation to the meeting of the board of directors or the meeting of 
shareholders, depending upon the case.
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 นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารก�าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการทีต่นเองมี
ส่วนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญั
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการ
ก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บคุคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั  เช่น การขายสนิค้า การให้หรอืรบับรกิารต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไป
เพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

 ส�าหรับรายการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคาและส่วนลดของการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน
ประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ห้แก่ลกูค้าแต่ละประเภท ซึง่รวมถงึลกูค้าประเภทตวัแทนจ�าหน่าย และมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 
2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและช่วยท�าให้สามารถเปรียบเทียบราคาและส่วนลดในการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. 
เซอร์วิส เชียงใหม่ จ�ากัด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามราคาและส่วนลดที่ให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่น อันจะช่วยให้การพิจารณาให้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผลของการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ�ากัด 
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงวดที่บริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่น

 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา 
สอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการท�ารายการดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเข้าท�ารายการนัน้ๆ  โดยจะด�าเนนิการตาม
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตลอด
จนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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Furthermore, the company has set forth measures to prevent executives or stakeholders from participating in the approval of 
transactions in which executives or stakeholders may obtain direct or indirect gains or losses.  Furthermore, the company’s board 
of directors must ensure the company’s compliance with laws on assets and stock exchanges, regulations, announcements, 
orders, or specifications of the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand, including compliance 
with specifications regarding the disclosure of information on related transactions and acquisitions or sales of significant assets 
belonging to the company or its subsidiaries, accounting standards set forth by the Federation of Accounting Professions and 
the Accountants and Licensed Auditors Association of Thailand.  The company’s board of directors must disclose related 
transactions in remarks accompanying budgets which have been audited or reviewed by the company’s auditors.

Future Trends for Related Transactions

 The company may have continual related transactions in the future, which will be according to characteristics of  
normal business transactions with clear designation of policies for entering into related transactions at normal prices and under 
trade conditions of businesses similarly set forth for persons and/or unrelated companies, e.g. sales of products, provision or 
receipt of services, etc. The related transactions that will occur will be concurrent with the company’s business needs and in 
the company’s interests. The Audit Committee will consider auditing practices according to set criteria and provide opinions 
regarding the validity of transactions occurring every quarter.

 Transactions for products sold to QTC Service Chiangmai Co., Ltd., which is a person with potential conflict of interest, 
will continue in the future. The company has set policies for setting prices and discounts for the sale of transformers and raw 
materials or equipment which are components of transformers provided for each type of customer, including sales representatives 
effective as of 15 May 2011 and with the objective of increasing clarity and enabling comparisons of prices and discounts in 
the sale of products to QTC Service Chiangmai Co., Ltd., which must be concurrent with prices and discounts provided for 
other sales representatives, in order to aid the Audit Committee in its consideration of opinions regarding the justice and validity 
of the sales of products to QTC Service Chiangmai Company Limited.  Hence the Audit Committee will be able to proceed 
systematically, especially during periods when the company has no sales of products to other sales representatives.

 For potential related transactions not concurring with the company’s normal business operations in the future, the 
company will arrange for the Audit Committee to check whether or not practice is compliant with criteria and assure that the 
reasons for the aforementioned transactions are disclosed before the company proceeds with the transactions by acting in 
compliance with the measures and procedures for approval as set forth above.  Nevertheless, with regard to related transactions 
with potential conflicts of interest regarding potential future benefits, the Audit Committee will have to practice according to the 
laws governing securities and securities exchange, as well as the rule, announcements, orders or specifications of the Capital 
Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand, and further including practice according to specifications 
regarding disclosure of related transactions and the acquirement or sales of assets belonging to the company or its subsidiaries 
as well as practice in compliance with the accounting principles set forth by the Federation of Accounting Professions and the 
Accountants and Licensed Auditors Association of Thailand.
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย นายเผดจ็ภยั มคีณุเอีย่ม เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ และนายพลรชฎ เปียถนอม เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่�าคญัคอื ดแูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นั้น ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้ 

1.		 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส	และงบกำรเงินประจ�ำปี	2554	ร่วมกับฝ่ำยบริหำรและ	
ผู้สอบบัญชี	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	ได้จัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป	และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอครบถ้วน	และเชื่อถือได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและรับทรำบแนวทำงแก้ไขปัญหำให้	เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.		 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำร
เปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปอย่ำง	ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	อีกทั้งได้
ด�ำเนินตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง	ประเทศไทยก�ำหนด

3.		 สนับสนุน	และให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	(Corporate	Governance)	เพื่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตำมหลักกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้มีควำมโปร่งใสและมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุน	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

4.		 ก�ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยในให้มกีำรปฏบิตังิำนอย่ำงอสิระ	โดยจดัให้มกีำรว่ำจ้ำงบรษิทั	พแีอนด์แอล	อนิเทอร์นอล	ออดทิ	
จ�ำกดั	ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่ห้บรกิำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก	เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทั	โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน	ติดตำมผลกำรตรวจสอบ
ภำยในกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง	พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ตรวจสอบภำยใน	เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และประสิทธิผล	โดยผลกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	
ไม่พบข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในที่มีนัยส�ำคัญ	ตลอดจนประเด็นตรวจพบอื่น	ฝ่ำยบริหำรได้ด�ำเนินกำรแก้ไขแล้ว	

5.		 ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
ซึ่งครอบคลุมถึงกำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบัติงำน	กำรเงิน	กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่	บริษัทมี
กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

6.		 พจิำรณำคดัเลอืกแต่งตัง้และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช	ีส�ำหรบัปี	2554	โดยเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้นำย
สมคดิ	เตยีตระกลู	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที	่2785	หรอืนำงสมุำล	ีโชคดอีนนัต์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที	่3322	หรอืนำย
โกศล	แย้มลมีลู	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที	่4578	จำกบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ำกดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	โดยก�ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินรวม	730,000.-	บำท	เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระ และแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มี
ข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 21 กุมภาพันธ์ 2555  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

86 รายงานประจ�าปี 2554

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



Audit Committee Report

 The Audit Committee of QTC Energy Public Co., Ltd. is made up of Mr. Padetpai Meekun-iam as the Chairman of the 
Audit Committee, Mr. Nattharphon Lilawatthananan and Mr. Pholrach Piathanom as Audit Directors.  The scope for the key  
duties and responsibilities according to the Audit Committee Charter is to care for the company’s financial reports in compliance 
with generally accepted accounting standards and principles for checking the company’s operations to ensure compliance 
with good governance principles with an efficient internal control system in compliance with related specifications and laws, 
and supervision of cases involving potential conflicts of interest between the company and associated individuals.  In 2011, 
the Audit Committee held a total of four meetings with the following key topics:

1.		 The	Audit	Committee	has	examined	the	quarterly	financial	statements	and	the	financial	statement	for	2011	with	the	
management	and	accounting	auditors	in	order	to	assure	that	the	company’s	financial	reports	have	been	prepared	
accurately	according	the	generally	accepted	accounting	standards	and	with	sufficiently	complete	disclosure	of	
information	and	the	remarks	accompanying	the	financial	statement	are	credible	as	well	as	the	observations	and	
acknowledgement	of	the	problem-solving	guidelines	in	the	interests	of	the	company.

2.			 Consideration	of	the	disclosure	of	information	on	connected	and	related	transactions	accurately,	absolutely	and	
sufficiently.		Moreover,	the	company	has	performed	according	to	the	business	terms	and	criteria	set	forth	by	the	
Stock	Exchange	of	Thailand.	

3.		 Support	and	importance	for	corporate	governance,	in	order	to	ensure	good	governance	concurrent	with	the	
principles	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	in	order	to	assure	transparency	and	ethics	to	build	confidence	
among	shareholders,	investors,	customers,	trading	partners	and	all	related	parties.

4.		 Supervise	internal	audit	work	so	the	work	is	performed	independently	by	arranging	to	hire	P&L	Internal	Audit	Co.,	
Ltd.,	which	is	a	company	providing	the	service	of	internal	auditing	as	an	outside	party,	to	perform	the	company’s	
internal	audits	with	the	Audit	Committee	as	the	party	considering	the	annual	audit	plans,	reporting	on	internal	
audits,	continually	following	up	on	internal	audit	findings	with	the	management	and	offering	advice	to	the	internal	
auditors	in	order	to	instill	confidence	that	operations	associated	with	the	annual	internal	audit	plans	are	carried	
out	efficiently	and	effectively	whereby	the	findings	of	the	annual	internal	audit	discover	no	errors	in	terms	of	key	
internal	controls.		The	management	has	already	remedied	any	other	audit	issues	discovered.	

5.			 Evaluate	the	internal	control	system	according	to	the	guidelines	set	forth	by	the	Capital	Market	Supervisory	Board	
and	the	Stock	Exchange	of	Thailand	which	cover	work,	finance,	working	in	compliance	with	the	law.	The	Audit	
Committee	views	the	company	as	having	sufficient	and	effective	internal	control.

6.			 Consider	selection	of	appointments	and	remuneration	for	the	accounting	auditors	for	2011	by	proposing	that	
the	company’s	board	of	directors	appoint	Mr.	Somkid	Tiatrakul,	Accounting	Auditor	License	No.	2785,	or	Mrs.	
Sumalee	Chotinan,	Accounting	Auditor’s	License	No.	3322,	or	Mr.	Kosol	Yaemlimul,	Accounting	Auditor	License	
No.	4578	from	Grant	Thornton	Co.,	Ltd.	as	the	company’s	accounting	auditors	by	setting	the	audit	remuneration	
fee	at	730,000	baht	to	be	proposed	to	for	the	approval	of	the	shareholders’	general	meeting.

 Hence, the Audit Committee has meticulously performed its duty with independence and expressed the same opinion 
with not limitations in receiving information with good cooperation from the company.  It has also reported the results in the 
meeting to the company’s board of directors every time.

 On behalf of the Audit Committee,

 

    

 (Mr. Padetpai Meekun-iam)

 Audit Committee Chairman

 21 February 2012  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฎในรายงานประจ�าปีและในงบการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 ได้จดัท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมตามหลกัความระมดัระวงัและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ 
และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

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

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า   ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัเพยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 

  (รศ.ดร. สมชอบ   ไชยเวช)

 ประธานคณะกรรมการบริษัท

88 รายงานประจ�าปี 2554

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



Board of Directors’ Responsibility on 
Financial Reporting

Dear Shareholders,

 The board of directors is responsible for the consolidated financial statements of QTC Energy Public Company Limited, 
including the disclosure of financial information appearing in the company’s annual report and financial statements.  The board 
deems the company’s financial statement for the year ending 31 December 2011 as having been prepared according to generally 
accepted accounting principles with the use of consistent accounting policy suitable according to the principles of caution 
and practice with reasonable discretion and estimation in the preparation.   In addition, data has been adequately disclosed in 
the remarks accompanying the financial statements.  The aforementioned financial statements have passed unbiased auditing 
and comments from the independent auditors.

 The board supports the company in conducting businesses by good supervision with continual board structure 
development to promote good governance, so the company’s business operations are with efficient, transparent and credible.  
The board has appointed an Audit Committee comprised of independent directors responsible for reviewing financial reports, 
internal control systems and internal auditing.  The Audit Committee’s comments on the aforementioned issues are presented 
in the Audit Committee’s report presented in the annual report.

 It is the board’s view that the company’s overall internal control system is adequate and appropriate, as well as able to 
instill reasonable confidence and credibility for the company’s financial statements for the year ending 31 December 2011.

 (Assoc. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej)

 Chairman of the Board
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด ( มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก
ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยนางสุมาลี โชคดี
อนันต์ ผู้สอบบัญชีในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิตังิาน เพือ่ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลัก
ฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ 
และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ป็นสาระสาคญั ซึง่ผูบ้รหิารเป็นผูจ้ดัท�าขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการ
แสดงรายการทีน่าเสนอในงบการเงนิโดยรวม ข้าพเจ้าเชือ่ว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรปุทีเ่ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด ( มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยไม่ได้เปลีย่นแปลงรายงานการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามทีก่ล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตข้อมลูตามทีอ่ธบิายไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินข้อที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อจัดท�าและน�าเสนองบการเงินนี้ งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ามาแสดง
เปรียบเทียบ ได้มีการปรับเปลี่ยนและแสดงรายการตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายสมคิด เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 2785

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2555
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



Audit Report Of The Independent Certified Public 
Accountant

To the Shareholders of QTC Energy Public Company Limited

I have audited the statement of financial position of QTC Energy Public Company Limited as at 31 December 2011, and the 
related statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended. These 
financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and completeness of the pre-
sentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. The financial statements 
for the year ended 31 December 2010, presented for comparative purpose, were audited by Mrs. Sumalee Chokdeeanant, an 
auditor in the same office as mine, whose reported dated 24 February 2011 expressed an unqualified opinion.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. 
An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. 
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of QTC 
Energy Public Company Limited as at 31 December 2011, and the result of its operation and cash flows for the year then ended 
in conformity with generally accepted accounting principles.

Without modifying my above audit report, I draw attention to information as discussed in Note 2 to the financial statements that 
effective on 1 January 2011, the Company adopted the new and amended Accounting Standards and Financial Reporting 
Standards issued by the Federation of Accounting Professions for the preparation and presentation of financial statements. The 
financial statements for the year ended 31 December 2010, presented herein for comparative purpose, have been modified 
and presented in new format to conform with the financial statements for the year ended 31 December 2011.

Mr. Somckid Tiatragul

Certified Public Accountant

Registration No. 2785

Bangkok, Thailand

23 February 2012
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2554 2553
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 46,886,072       47,234,516       
เงินลงทุนชั่วคราว 6 52,101,041       -                  
ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทั่วไป - สทุธิ 7 115,269,873     53,048,010       

- บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 7,8 1,904,814         2,493,226         
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 9 147,820,054     85,873,540       
ลกูหนี้เงินประกนัผลงาน 143,701           995,635           
สนิทรัพยห์มุนเวียนอื่น 3,314,773         3,541,395         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 367,440,328     193,186,322     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใช้ 10 539,963           -                  
เงินลงทุนอื่น - ราคาทุน 11 50,000             50,000             
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 12 197,510,174     157,728,290     
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สทุธิ 13 4,730,908         6,285,240         
เงินมัดจ า 168,460           168,460           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 202,999,505     164,231,990     

รวมสินทรัพย์ 570,439,833     357,418,312     

งบดุลฉบับนี้ได้รับอนมัุตจิากที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ _______ เม่ือวันที่ ___________________

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายนพินธ์  จัยสนิ         )  (     นายพลูพพิฒัน ์ ตนัธนสนิ      ) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 1

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2011 AND 2010

ASSETS

Baht

Notes 2011 2010

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 5 46,886,072         47,234,516         

Temporary investment 6 52,101,041         -                     

Trade accounts receivable - general customers - net 7 115,269,873       53,048,010         

- related company 7,8 1,904,814           2,493,226           

Inventories - net 9 147,820,054       85,873,540         

Retentions receivable 143,701             995,635             

Other current assets 3,314,773           3,541,395           

Total Current Assets 367,440,328       193,186,322       

NON - CURRENT ASSETS

Restricted deposits with bank 10 539,963             -                     

Other investment - at cost 11 50,000               50,000               

Property, plant and equipment - net 12 197,510,174       157,728,290       

Computer software - net 13 4,730,908           6,285,240           

Deposits 168,460             168,460             

Total Non - Current Assets 202,999,505       164,231,990       

TOTAL ASSETS 570,439,833       357,418,312       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 1                        

Statement of Financial Position
As At 31 December 2011 And 2010

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
บาท

หมายเหตุ 2554 2553
หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากธนาคาร 14 64,459,541       57,283,557       
เจ้าหนี้การคา้ 60,958,299       27,180,248       
หนี้สนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยมืระยะยาว 15 9,895,349         3,436,528         
เจ้าหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อ 16 1,742,609         1,964,438         

ภาษเีงินได้คา้งจ่าย 17 19,526,408       10,371,363       
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 18 18,129,262       17,214,934       
เงินมัดจ าคา่สนิคา้จากลกูคา้ 5,642,975         1,957,985         
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 19 6,500,521         10,638,361       

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 186,854,964     130,047,414     

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกู้ยมืระยะยาว - สทุธิ 15 260,000           2,420,000         
เจ้าหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อ - สทุธิ 16 1,346,459         2,182,802         
หนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 1,948,044         -                  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 3,554,503         4,602,802         

รวมหนี้สิน 190,409,467     134,650,216     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายนพินธ์  จัยสนิ         )  (     นายพลูพพิฒัน ์ ตนัธนสนิ      ) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 2

งบดุลฉบับนี้ได้รับอนมัุตจิากที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ _______ เม่ือวันที่ ___________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2011 AND 2010

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Baht

Notes 2011 2010

CURRENT LIABILITIES

Short - term loans from banks 14 64,459,541         57,283,557         

Trade accounts payable 60,958,299         27,180,248         

Current portion of 

    Long - term loans 15 9,895,349           3,436,528           

    Liabilities under hire - purchase agreements 16 1,742,609           1,964,438           

Accrued income tax 17 19,526,408         10,371,363         

Accrued expenses 18 18,129,262         17,214,934         

Deposits from customers for goods 5,642,975           1,957,985           

Other current liabilities 19 6,500,521           10,638,361         

Total Current Liabilities 186,854,964       130,047,414       

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans - net 15 260,000             2,420,000           

Liabilities under hire - purchase agreements - net 16 1,346,459           2,182,802           

Provision for employee benefits obligation 20 1,948,044           -                     

Total Non - Current Liabilities 3,554,503           4,602,802           

TOTAL LIABILITIES 190,409,467       134,650,216       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 2                        

Statement of Financial Position
As At 31 December 2011 And 2010
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
บาท

หมายเหตุ 2554 2553
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 21
     (2553 : หุ้นละ 100 บาท)
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 หุ้น (2553 : 1,500,000 หุ้น) 200,000,000     150,000,000     
หุ้นที่ออกจ าหนา่ยและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 200,000,000 หุ้น

         (2553 : 1,500,000 หุ้น) 200,000,000     150,000,000     
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 21 45,939,064       -                  
ก าไรสะสม
จัดสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย 22 20,000,000       9,834,496         
ยงัไม่ได้จัดสรร 114,091,302     62,933,600       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 380,030,366     222,768,096     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 570,439,833     357,418,312     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายนพินธ์  จัยสนิ         )  (     นายพลูพพิฒัน ์ ตนัธนสนิ      ) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 3

งบดุลฉบับนี้ได้รับอนมัุตจิากที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ _______ เม่ือวันที่ ___________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Statement of Financial Position
As At 31 December 2011 And 2010

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2011 AND 2010

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUE)

Baht

Notes 2011 2010

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital : common share, Baht 1 par value 21

      (2010 : Baht 100 par value)

    Registered 200,000,000 shares (2010 : 1,500,000 shares) 200,000,000       150,000,000       

    Issued and paid - up 200,000,000 shares

(2010 : 1,500,000 shares) 200,000,000       150,000,000       

Premium on common shares 21 45,939,064         -                     

Retained earnings

    Appropriated for legal reserve 22 20,000,000         9,834,496           

    Unappropriated 114,091,302       62,933,600         

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 380,030,366       222,768,096       

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 570,439,833       357,418,312       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 3                        
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขาย 8,26 700,861,733     512,203,913     
รายได้จากการบริการ 8,26 13,599,862       8,569,409         
รวมรายได้จากการขายและบริการ 714,461,595     520,773,322     

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขาย 8,24 (500,167,286)    (374,112,778)    
ต้นทุนบริการ 24 (6,002,446)        (4,495,791)        
รวมต้นทุนขายและบริการ (506,169,732)    (378,608,569)    

ก าไรข้ันต้น 208,291,863     142,164,753     
รายได้อื่น 3,332,528         3,247,941         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 211,624,391     145,412,694     
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8,24 (26,177,657)      (22,576,820)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24 (60,884,894)      (54,132,297)      
รวมค่าใช้จ่าย (87,062,551)      (76,709,117)      

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 124,561,840     68,703,577       

ต้นทุนทางการเงิน (7,204,450)        (4,536,682)        
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117,357,390     64,166,895       
ภาษีเงินได้ 17 (33,293,167)      (20,398,632)      
ก าไรสุทธิส าหรับปี 84,064,223       43,768,263       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 84,064,223       43,768,263       

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 27
ก าไรสุทธิ (บาท/หุ้น) 0.49                0.29                
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก (หุ้น) 171,917,808     150,000,000     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายนิพนธ์  จัยสิน         )  (     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 4

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)



The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Statements of Comprehensive Income
For The Years Ended 31 December 2011 And 2010

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2011 AND 2010

Baht

Notes 2011 2010

Income from sales and services

Sales 8,26 700,861,733       512,203,913       

Service income 8,26 13,599,862         8,569,409           

Total income from sales and services 714,461,595       520,773,322       

Cost of sales and services

Cost of sales 8,24 (500,167,286)      (374,112,778)      

Cost of services 24 (6,002,446)          (4,495,791)          

Total cost of sales and services (506,169,732)      (378,608,569)      

GROSS PROFIT 208,291,863       142,164,753       

Other income 3,332,528           3,247,941           

Income before expenses 211,624,391       145,412,694       

Selling expenses 8,24 (26,177,657)        (22,576,820)        

Administrative expenses 24 (60,884,894)        (54,132,297)        

Total expenses (87,062,551)        (76,709,117)        

Income before financial cost and income tax 124,561,840       68,703,577         

Financial cost (7,204,450)          (4,536,682)          

Income before income tax 117,357,390       64,166,895         

Income tax 17 (33,293,167)        (20,398,632)        

NET INCOME FOR THE YEAR 84,064,223         43,768,263         

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR -                     -                     

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 84,064,223         43,768,263         

Basic earnings per share 27

Net income (Baht per share) 0.49                   0.29                   

Weighted average number of common shares (share) 171,917,808       150,000,000       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 4                        
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 117,357,390      64,166,895       
รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน :

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 24,283,156       21,076,304       
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู - สทุธิ 2,207,868         558,217           
คา่เผื่อ (โอนกลับคา่เผื่อ) สนิคา้เสือ่มคณุภาพและคา่เผื่อมูลคา้สนิคา้ลดลง - สทุธิ 1,524,790         (35,459)            
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (596,443)          17,647             
ขาดทุน (ก าไร) ที่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 342,854           (27,727)            
คา่เผื่อภาระผกูพันส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 204,286           -                 
ดอกเบ้ียจ่าย 7,204,450         4,536,682         

เงินสดรับจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด าเนินงาน 152,528,351      90,292,559       
   สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

ลูกหนี้การคา้ - ลูกคา้ทั่วไป (64,169,389)      18,107,441       
ลูกหนี้การคา้ - บริษัทที่เกีย่วขอ้งกนั 588,412           (364,461)          
สนิคา้คงเหลือ (63,471,304)      23,847,504       
ภาษีมูลคา่เพิ่มรอเรียกคนื -                 1,770,084         
เงินประกนัผลงาน 851,934           2,946,588         
สนิทรัพยห์มุนเวียนอืน่ 1,226,269         (507,926)          
เงินมัดจ า -                 8,159              

   หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหนี้การคา้ - บริษัทอืน่ 33,695,689       (2,577,969)        
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 914,328           8,879,079         
เงินมัดจ าคา่สนิคา้รับ 3,684,990         (367,793)          
หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ (4,137,839)        7,674,906         
หนี้สนิตามภาระผกูพันส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (83,630)            -                 

เงินสดได้มาจากการด าเนินงาน 61,627,811       149,708,171      
จ่ายดอกเบ้ีย (7,118,079)        (4,536,682)        
จ่ายภาษีเงินได้ (24,138,122)      (17,282,579)      
เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 30,371,610       127,888,910      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(         นายนพินธ์  จัยสนิ         )  (     นายพูลพิพัฒน ์ ตนัธนสนิ      ) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ 6
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The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Statement of Cash Flows
For The Years Ended 31 December 2011 And 2010

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2011 AND 2010

2011 2010

Cash flows from operating activities :

Income before income tax 117,357,390       64,166,895         

Adjustments to reconcile income before income tax to net cash provided from 

   (used in) operating activities :

   Depreciation and amortization 24,283,156         21,076,304         

   Allowance for doubtful account - net 2,207,868           558,217              

   Allowance (reversal of allowance) for inventory obsolescence and

      decline in value of inventories - net 1,524,790           (35,459)              

   Loss (gain) from sales of equipment (596,443)            17,647                

   Unrealized loss (gain) from exchange rate 342,854              (27,727)              

   Reserve for employee benefits obligation 204,286              -                     

   Interest expense 7,204,450           4,536,682           

Income from operations before changes in operating 

   assets and liabilities : 152,528,351       90,292,559         

   Decrease (Increase) in operating assets :

Trade accounts receivable - general customers (64,169,389)        18,107,441         

Trade accounts receivable - related company 588,412              (364,461)            

Inventories (63,471,304)        23,847,504         

Refundable value added tex -                     1,770,084           

Retentions receivable 851,934              2,946,588           

Other current assets 1,226,269           (507,926)            

Deposits -                     8,159                 

   Increase (Decrease) in operating liabilities :

Trade accounts payable - general customers 33,695,689         (2,577,969)          

Accrued expenses 914,328              8,879,079           

Deposits from customers for goods 3,684,990           (367,793)            

Other current liabilities (4,137,839)          7,674,906           

Provision for employee benefits obligation (83,630)              -                     

Cash provided from operations 61,627,811         149,708,171       

Interest payment (7,118,079)          (4,536,682)          

Income tax payment (24,138,122)        (17,282,579)        

Net cash provided from operating activities 30,371,610         127,888,910       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 6                        
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากัดในการใช้ลดลง (539,963)          5,420,537         
เงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (52,101,041)      -                  
รบัเงินสดจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 665,000           280,921           
จ่ายเงินซือ้สินทรพัย์และเงินดาวน์ (61,421,035)      (47,163,235)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ (113,397,039)    (41,461,777)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ 5,655,502         7,608,253         
รบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 9,332,821         10,213,056       
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (5,034,000)        (4,356,528)        
จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสัญญาเชา่ซือ้ (2,216,402)        (2,408,375)        
รบัเงินสดจากการเพิม่ทุน 95,939,064       -                  
จ่ายเงินสดปันผล (21,000,000)      (72,300,000)      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 82,676,985       (61,243,594)      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ (348,444)          25,183,539       
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 47,234,516       22,050,977       
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันส้ินปี 46,886,072       47,234,516       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2554
    บรษิทัได้ซือ้รถยนต์มีราคาต้นทุนรวม 1.47 ล้านบาท ซึง่จะจ่ายช าระเป็นงวดๆ ภายใต้สัญญาเช่าซือ้จ านวนรวม 1.10 ล้านบาท
    บรษิทัรบัรู้หนีส้ินผลประโยชน์ในอดีตของพนักงาน ณ วันที ่1 มกราคม 2554 โดยปรบัปรงุต้นทุนบรกิารในอดีตกับก าไรสะสม 
        จ านวน 1.74 ล้านบาท 

____________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ
(         นายนิพนธ์  จัยสิน         )  (   นายพลูพพิฒัน์  ตันธนสิน   ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 7

บาท
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The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Statement of Cash Flows
For The Years Ended 31 December 2011 And 2010

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2011 AND 2010

2011 2010

Cash flows from investing activities:

Decrease (increase) in restricted deposits with bank (539,963)            5,420,537           

Increase in temporary investment (52,101,041)        -                     

Proceed from disposal of fixed assets 665,000              280,921              

Payment for purchasing assets and down payment (61,421,035)        (47,163,235)        

Net cash used in investing activities (113,397,039)      (41,461,777)        

Cash flows from financing activities:

Increase in short - term loan from bank 5,655,502           7,608,253           

Increase in long - term loans 9,332,821           10,213,056         

Repayment of long - term loans (5,034,000)          (4,356,528)          

Repayment for liabilities under hire - purchase agreements (2,216,402)          (2,408,375)          

Proceed from increase share capital 95,939,064         -                     

Paid for dividend (21,000,000)        (72,300,000)        

Net cash provided from (used in) financing activities 82,676,985         (61,243,594)        

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (348,444)            25,183,539         

Cash and cash equivalents at beginning of year 47,234,516         22,050,977         

Cash and cash equivalents at end of year 46,886,072         47,234,516         

Supplemental disclosures for cash flows information

Non - cash item

For the year ended 31 December 2011

The Company acquired vechicle and equipment with total cost of Baht 1.47 million of which Baht 1.10 million will be

paid by installments under hire - purchase agreements.

     The Company recognised provision for employee past service benefits as at 1 January 2011 by adjusting the past 

         service cost with  retained earnings of Baht 1.74 million. 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 7

Baht
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QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  

AS AT 31 DECEMBER 2011 AND 2010 

 

1. GENERAL INFORMATION 
 

QTC Energy Public Company Limited was incorporated as a limited company under The Civil and 

Commercial Code of Thailand on 9 June 2003. The Company registered the change of its status to a Public 

Company Limited and the change of its name to “QTC Energy Public Company Limited” on 19 August 2010, 

and the Company’s shares had been approved for trading in “MAI” of the Stock Exchange of Thailand (SET) 

on 28 July 2011. The Company is engaged in the manufacture, distribute and maintenances of electrical 

transformers. The Company’s registered head offices are located at 785 Thomsorn Building, Rama 9 Road, 

Bangkapi, Huay-Khwang, Bangkok, with a branch located at 149 Moo 2 Mapyangporn Sub District, 

Ploukdaeng District, Rayong. 

 

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION  
 

The accompanying financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted 

accounting principles issued under the Accounting Act B.E. 2543, and accounting standards issued under 

Accounting Profession Act B.E. 2547, and the regulations promulgated by the Securities and Exchange 

Commission and the Securities Exchange of Thailand concerning the preparation and the disclosure of 

financial information, under the Securities and Exchange Act B.E. 2535.  The financial statements have been 

prepared on a historical cost basis except as, otherwise, disclosed specifically. 
 

The financial statements are officially prepared in Thai language in accordance with statutory requirement with 

accounting standards enumerated under the Accounting Profession Act B.E. 2547.  The translation of these 

statutory financial statements to other language must be based on the Thai financial report. 
 

During the years 2010 and 2011, the Federation of Accounting Professions has announced the new and 

amendments to some accounting standards and financial reporting standards, which are effective for the 

accounting periods beginning on or after 1 January 2011 and 1 January 2013. The Company has adopted those 

standards which are effective for the accounting periods beginning on or after 1 January 2011 in these the 

financial statements. The standards which impact the changes to the financial statements from pervious year 

are as follows : 
 

TAS 1 (Revised in 2009) : Presentation of financial statements 

Presentation of financial statements : a set of financial statements comprises statements of financial position, 

comprehensive income, changes in shareholders’ equity, and cash flows and notes to financial statements. The 

change impacts only the presentation of financial information with no effect to net income or earnings per 

share. 

 

Notes To Financial Statements
For The Years Ended 31 December 2011 And 2010
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TAS 16 (Revised in 2009) : Property, plant and equipment 

The significant changes that affect the Company are the determination of depreciation for assets based on the 

segregation of components of assets, if each part is significant with different useful lives, and the residual value 

of such asset that needs to be estimated with present value, if it has useful life under the current condition at 

the end of its useful life. In addition, the residual value and useful lives of an asset have to be reviewed at least 

at the end of each year.   

 

The changes have been applied prospectively in accordance with the transitional provisions of the revised 

TAS. However, this revised standard does not cause significant impact to the property, plant and equipment 

of the Company. 

 

TAS 19 : Employee benefits 

 

Post-employment benefits (Defined contribution plans) 

The Company and its employees have jointly established a contributory provident fund plan whereby monthly 

contributions are made by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund. 

The Company’s contributions are recognised as expenses when incurred. 

 

Post-employment benefits (Defined benefit plans)  

The Company has obligations in respect of the severance payments for employees upon retirement under the 

Labor Law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.  
 

The obligation under the defined benefit plan is determined by actuary, using the projected unit credit method.  
 

For the first-time adoption of TAS 19, the Company elected to recognise the transitional liability for past 

service costs by the adjustment to the retained earnings at 1 January 2011 as permitted as an option under this 

standard. 

 

TAS 24 (Revised in 2009) : Related party disclosures 

The significant change is to disclose key management personnel compensation. 
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The effects of adoption of the above new and revised accounting standards to the statement of the financial 

position as at 1 January 2011 and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 

2011 are as follows : 

 

 Baht 

Statements of financial position    

Retained earnings at 31 December 2010 – as previously reported 62,933,600 

Increase in employee benefits obligation (1,741,017) 

Retained earnings at 1 January 2011 – as restated 61,192,583 

 
 

Statements of comprehensive income  
Increased employee benefit expense  290,657 

Basic earnings per share  decreased (Baht per share) (0.002) 

 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
Revenue and expense recognition 

Sales are recognized when delivery has taken place and the transfer of risks and rewards has been completed, 

excluding value added tax and discounted.  

 
Service income, excluding value added tax and discounted, is recognized when the services has been rendered. 

 

Other income and expenses are recognized on an accrual basis. 

 

Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents include cash on hand and highly liquid cash in banks (which do not have restriction 

of usage) that are readily convertible to cash on maturity date with insignificant risk of change in value. 

 

Related parties transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by the Company, whether 

directly or indirectly, or which are under common control with the Company. They also include associated 

companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them 

significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in 

the planning and directing of the Company’s operations.  

 

Trade accounts receivable  

Trade accounts receivable are stated at the net realizable value. Allowance for doubtful accounts is provided 

for the estimated losses that may incur in collection of receivables.  The allowance is based on collection 

experiences and the review of current status of each customer at the end of year. 
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Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost (specific method) and net realizable value. Net realizable value is 

the estimated selling price in the ordinary course of the business less the marginal cost to complete (for work 

in process) and other estimated costs necessary to make the sale. 

 

Cost of purchase consist of purchasing prices and other related direct cost, excluding discounts and allowances 

(if any). 

 

Cost of finish goods and work in process consist of raw materials, direct labor, other direct expenses and 

overhead, allocated based on the production process. 

 

The Company setup allowance for decline value of inventories (if any), based on their current status, slow – 

moving and defective inventories. 

 

Property, plant and equipment 

Property, plant and equipment are recorded at cost. Cost is measured by the cash or cash equivalent price of 

obtaining the asset that bring the assets to the location and condition necessary for its intended use. Plant and 

equipment are presented in the statements of financial position at costs less accumulated depreciation. When 

assets are sold or retired, their costs and accumulated depreciation are eliminated from the accounts and any 

gain/loss resulting from their disposals is included in the statements of comprehensive income. 

 

The Company depreciates its plant and equipment by the straight - line method, over the estimated useful lives 

of the assets based on the segregation of components of assets, if each part is significant with different useful 

lives. Estimated useful lives of the assets are as follows : 
 

Building 20 years 

Furniture, fixture and office equipment 5 years 

Machine and factory equipment 10 and 5 years 

Vehicles 5 years 
 

No depreciation is made for land, building in progress, and machine and equipment under installation. 
 

Expenditure for additions, renewals and betterment are capitalized.  Repair and maintenance costs are 

recognized as expenses when incurred. 
 

Intangible assets 

Computer software is presented at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated by reference 

to cost on a straight-line basis over the estimated period of 5 years. The computer software will be adjusted 

when there is an indication of impairment. 
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Income tax 

Income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined in accordance with the 

Revenue Code. 
 

Employee benefits 

Salaries, wages, bonuses, and contributions to the social security fund and provident fund, are recognized as 

expenses on an accrual basis. 
 

Provident fund  

The Company sets up a registered provident fund contributed by employees and by the Company for which 

assets are held in a separate trustee fund and managed by authorized fund manager.  
 

The Company contributions are charged to the statement of comprehensive income in the period which they 

relate. 
 

Segment financial information 

 Segment information is presented in respect of the Company’s businesses. The primary format, geographical 

segments, is based on the Company management and internal reporting structure. 
 

Basic earnings per share 

Basic earnings per share is determined by dividing the net income for the year by the weighted average number 

of common shares outstanding during the year. 
 

Dividend payment 

Dividend payment is recorded in the financial statements in the period in which they are approved by the 

Shareholders or Board of Directors of the Company. 
 

Leases  

 Leases of equipment where the Company assumes substantially all the benefits and risks of ownership are 

classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the estimated present value of the underlying lease 

payments or the present value of the lease payments, whichever is lower. Each lease payment is allocated 

between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the outstanding balance. The lease 

payment obligation under the lease agreement, net of financial interest payment, is recorded as liability under 

finance lease. The interest element of the finance charge is charged to operations over the lease period. The 

equipment acquired under finance leasing contract is depreciated over the useful life of the asset. Leases of 

assets under which all the risks and benefits of ownership are effectively retained by the lessor are classified as 

operating leases. Payments made under operating leases are charged to statements of comprehensive income 

on a straight – line basis over the period of the lease. When an operating lease is terminated before expiry date 

of the lease period, any payment required to be made to the lessor by way of penalty is recognized as an 

expense in the period in which termination takes place. 
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Foreign currency transactions 

Foreign currency transactions during the year are translated into Baht at the exchange rate on transaction 

dates. The balance of foreign currency monetary assets and liabilities at the date of the statements of financial 

position are translated into Baht at the rate prevailing at that date. Exchange gains or losses are included in the 

determining statement of comprehensive income. 

 

Use of accounting estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TAS requires management to make judgments, 

estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 

income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and 

various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form the 

basis of making the judgments about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent 

from other sources.  Accordingly, actual results may differ from these estimates. 

 

The estimates and underlying assumptions are reviewed by management on an ongoing basis. Revisions to 

accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only 

that period, or in the period of the revision and future periods, if the revision affects both current and future 

periods. 

 

Provisions for liabilities and expenses, and contingent assets 

Provisions are recognized when the Company has present legal or constructive obligations as a result of past 

events with probable outflow of resources to settle the obligation, and where a reliable estimated of the 

amount can be made. The contingent assets will be recognized as separate assets only when the realization is 

virtually received. 

 

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTION AND JUDGEMENT AND CAPITAL RISK  

MANAGEMENT 

 

4.1 Critical accounting estimates, assumption and judgments 
 

4.1.1 Impairment of trade accounts receivables  
 

The Company sets an allowance for doubtful accounts to reflect impairment of trade accounts 

receivable relating to estimated losses resulting from the inability of customers to make required 

payments. The allowance is based on consideration of historical collection experience couple with 

a review of outstanding receivables at the closing date. 
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4.1.2 Allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories 
 

The Company maintains an allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories (if 

any) to reflect impairment of inventories. The allowance is based on the consideration of 

inventory turnovers and the comparison with market value. 
 

4.1.3 Plant, equipment and intangible assets 
 

Management determines the estimated useful lives and residual values for the Company’s plant, 

equipment and intangible assets. Management will revise the depreciation charge where useful 

lives and residual values previously estimated have changed or subject to be written down for 

their technical obsolescence or if it is no longer in used. 
 

4.1.4 Impairment of investments 
 

The Company treats investments as impaired when there has been a significant or prolonged 

decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. 

The determination of what is “significant” or “prolonged” requires management judgment. 
 

4.1.5 Impairment of assets 
 

The Company considers allowances for impairment of assets when there is an indication that an 

asset may be impaired. When there has been a significant decline in the fair values of assets, the 

management will determine the estimated recoverable amount.  

 

4.2 Capital risk management 
 

The Company’s objectives in the management of capital is to safeguard its ability to continue as a going 

concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, and to 

maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. 
 

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends 

payment for shareholders, return capital, issue new shares, or selling of assets to reduce debts.  
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5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

 Baht 

 2011  2010 

    

Cash on hand 160,000  160,000 

Cash at banks     

- Current account  24,546,097  47,072,058 

- Savings account  22,179,975                  2,458 

Total 46,886,072  47,234,516 

 

During the year 2011, savings deposits with bank bear interest at 0.75  – 0.875 percent per annum (2010: 

interest rates ranged 0.25 – 0.50 percent per annum). 

 

6. TEMPORARY INVESTMENT 

 

During the year 2011, the Company has brought bank deposit amounted Baht 52.10 million to invest 

temporarily in The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund K51 (KTSS: K51) which has higher return on investment 

than general savings deposits for more efficiency on cash management.  The said investment has no any 

restriction for redemption. 

 

7. TRADE ACCOUNTS  RECEIVABLE – NET 

 

The aging of outstanding trade accounts receivable balance as at 31 December 2011 and 2010 are as follows:  

 

 Baht 

 2011  2010 

Trade accounts receivable – general customer    

Not yet due 91,482,837  36,186,561 

Past due :    

Less than 3 months 14,293,789  14,891,951 

               3 - 6 months 4,111,827  287,028 

               6 - 12 months 4,604,019  1,478,000 

                Over 12 months 5,501,201  11,694,595 

Total 119,993,673  64,538,135 

Less Allowance for doubtful accounts (4,723,800)  (11,490,125) 

Net 115,269,873  53,048,010 
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, 
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     กก   1,453,557         
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 Baht 

 2011  2010 

Trade accounts receivable – related company    

Not yet due 1,904,814  2,493,226 

Past due :    

Less than 3 months       -        - 

               3 - 6 months       -        - 

               6 - 12 months       -        - 

                Over 12 months       -        - 

Total 1,904,814  2,493,226 

 

As at 31 December 2011 and 2010, the Company has trade accounts receivable overdue more than 360 days 

totalling Baht 0.78 million and Baht 0.20 million, respectively, and management believe that the Company is 

able to receive all the payment. The Company therefore, does not set up allowance for doubtful accounts for 

these trade accounts receivable. 

 

8. RELATED PARTY TRANSACTIONS 
    

The Company had certain transactions with its related companies which are related through common 

shareholding and/or management. Such transactions are made under the conditions and terms of general trade 

practice with prices approximate the market. 
 

The Company has significant transactions with related companies for the years ended 31 December 2011 and 

2010 as follows : 
 

   Baht 

 Pricing Policy  2011  2010 

      

Revenue from sales 

 

Prices are comparable to 

 the distributors 

 11,028,500  7,802,550 

Revenue from sales Market prices  124,750  - 

Revenue from service Market prices  6,000  - 

Purchase of raw materials Market prices  3,034,263  - 

Selling expenses  Agreed price  18,000  62,095 

Purchase of land  Agreed price  -  13,450,000 

      

Key management personnel compensation      

Short - term employee benefits   18,213,407  16,231,956 

Provision for employee benefits obligation   184,410  - 

Total   18,397,817  16,231,956 
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During the year 2010, the Company has purchased a piece of land at Baht 13.45 million from the Company’s 

major shareholder to construct office building. The price was agreed between the Company and the said 

shareholder. The agreed price was considered from the historical cost of said land and the appraisal value of 

an independent appraiser who is approved by Securities and Exchange Commission.  
 

As at 31 December 2011 and 2010, the outstanding balances of the above transactions are as follow : 
 

   Baht 

 Relationship  2011  2010 

      

Trade accounts receivable – related company      

Q.T.C. Services Chiang Mai Co., Ltd. Family member of the director  1,904,814  2,493,226 

      

Key management personnel compensation      

Provision for post employment benefits   1,453,557               - 

 

 

9. INVENTORIES – NET 

 Baht 

 2011  2010 
    

Raw materials 72,260,959  47,741,675 

Work in process 13,978,849  9,061,080 

Finished goods 53,402,302  30,161,895 

Finished goods in transit 10,793,845  - 

Total 150,435,955  86,964,650 

Less Allowance for obsolete and decline in value of inventories (2,615,901)  (1,091,110) 

Inventories – net 147,820,054  85,873,540 

 

The Company have movements in allowance for inventories obsolescence and decline in value of inventories 

for the year ended 31 December 2011 as follows : 
 

  Baht 

  

Balance as at 1 January 2011 1,091,110 

Add Allowance for obsolete and decline in value of inventories 1,524,791 

Balance as at 31 December 2011 2,615,901 

 

10. RESTRICTED DEPOSITS WITH BANK 

 

As at 31 December 2011, the Company’s saving deposit of Baht 0.54 million has been pledged with a bank as 

collaterals for letter of guarantee.   
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11. OTHER INVESTMENT 
(Unit : Baht) 

  Percentage of share holding Investment 

Company’s name Nature of business 2011 2010 2011 2010 

      

MDICP HOLDING             

CO., LTD. 

Provide commercial and 

industrial training services 0.86 0.86 50,000 50,000 

 

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET 

 
 Baht 

 

2010  Increase  Decrease  

Transfer In 

(Out)  2011 

Cost           

Land 31,089,980  -  -  -  31,089,980 

Land improvement 1,965,658  470,559  -  -  2,436,217 

Building 70,942,224  3,750,684  -  -  74,692,908 

Machine and factory equipment 107,529,283  14,338,744  -  552,635  122,420,662 

Furniture, fixtures and offices equipment 16,631,342  2,917,386  -  1,093,293  20,642,021 

Vehicles 23,095,105  1,012,991  (2,977,889)  39,300  21,169,507 

Building in progress 340,000  28,975,278  -  -  29,315,278 

Machine and equipment under installation 137,435  10,759,530  -  (1,685,228)  9,211,737 

Total 251,731,027  62,225,172  (2,977,889)  -  310,978,310 

          

Accumulated depreciation          

Building 12,929,041  4,047,345  -  -  16,976,386 

Machine and factory equipment 57,244,225  12,260,671  -  -  69,504,896 

Furniture, fixtures and offices equipment 7,512,812  3,413,523  -  -  10,926,335 

Vehicles 16,316,659  2,688,285  (2,944,425)  -  16,060,519 

Total 94,002,737  22,409,824  (2,944,425)  -  113,468,136 

          

Net book value 157,728,290        197,510,174 

      
    

Depreciation for the year allocation :          

Cost of sales 12,702,464        15,275,827 

Selling and administrative expenses 6,623,187        7,133,997 

Total 19,325,651        22,409,824 

 

Land and building and a partial of machinery are mortgaged as collaterals for credit facilities with a financial 

institution as mentioned in Notes 14 and 15. 
 

As at 31 December 2011 and 2010, the costs of fully depreciated assets which are remained in use amounted 

to Baht 12.24 million and Baht 11.89 million, respectively. 
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13. COMPUTER SOFTWARE – NET 

 

 

14. SHORT – TERM LOANS FROM BANKS 

 

 Baht 

 2011  2010 
    

Promissory notes  3,913,520  15,000,000 

Liabilities under trust receipt agreements 60,546,021  42,283,557 

Total 64,459,541  57,283,557 

 

As at 31 December 2011 and 2010, the Company has credit facilities in form of bank overdraft, promissory 

note, liabilities under trust receipt agreements, letter of credit, forward exchange contracts, the assignment of 

collection under customer letters of credit, and others totaling Baht 813.29 million and Baht 658.75 million, 

respectively, with interest rates ranging from 6.00 - 7.60 % per annum and 5.10 - 8.00 % per annum, 

respectively. These loans are collateralized by the mortgagees of the Company’s land and construction and 

machines as mentioned in Note 12, and personal guarantee by the Company’s directors. 

 

15. LONG – TERM LOANS  

 

 Baht 

 2011  2010 
    

Long - term  loans from bank 10,155,349  5,856,528 

Less Current portion (9,895,349)  (3,436,528) 

Long - term loans from bank - net 260,000  2,420,000 

 

 

 

 

 

 Baht 

 2010  Increase  Decrease  2011 
        

Computer software   9,187,887  319,000  -  9,506,887 

Less Accumulated amortization (2,902,647)  (1,873,332)  -  (4,775,979) 

Computer software – net   6,285,240      4,730,908 

        

Amortization for the year 1,750,654      1,873,332 
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Movements in the long – term loans during the year ended 31 December 2011 are summarized below: 

 

 Baht 
  

Balance as at 1 January 2011 5,856,528 

Add Additional borrowings 9,332,821 

Less Repayments (5,034,000) 

Balance as at 31 December 2011 10,155,349 

 

During the year ended 31 December 2011, the Company has long-term loans from bank for construction of 

new office building and purchasing of machine amount Baht 6.56 million and Baht 2.77 million, respectively. 

Loan from bank for construction of office building bears interest rate at MLR - 0.5 per annum for the first 

and second year periods from the utilization date, and interest rate at MLR per annum for the third year 

period onward until the Company has fully repaid the principal, with grace period for principal repayment for 

4 months, and payment the interest since the utilization date. Loan from bank for purchasing of machine 

bears interest rate at MLR per annum without grace period for principal repayment and interest payment.   

These loans are payable approximately Baht 0.89 million per month.  These loans are collateralized by the 

Company’s land and construction thereon, and part of machine as mentioned in Note 12, and personal 

guarantee of the Company’s director. 

 

16. LIABILITIES UNDER HIRE – PURCHASE AGREEMENTS 
 

 Baht 

 2011  2010 

Liabilities under hire - purchase agreements    

Due within one year 1,872,404  2,161,869 

Due later than one year but not over five years 1,399,686  2,279,095 

Total 3,272,090  4,440,964 

Less Deferred interest (183,022)  (293,724) 

 3,089,068  4,147,240 

Less Current portion  (1,742,609)  (1,964,438) 

Liabilities under hire - purchase agreements – net 1,346,459  2,182,802 

 

The Company has hire - purchase agreements with local leasing companies covering its motor vehicles and 

equipments for periods of 3 - 4 years. These are collateralized by the Company’s directors. 
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กก 5,710,000  4,300,000 
ก 3,961,401   
 2,517,856  6,998,506 
 5,940,005  5,916,428 

 18,129,262  17,214,934 
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17. INCOME TAX 

 
 Baht 
 2011  2010 

    

Income before income tax 117,357,390  64,166,895 

Add  Transaction added back under the conditions of the Revenue  

    Code  

6,392,136 
 

4,498,552 

Less  Additional expense deductions (4,438,971)  (670,007) 

Taxable income 119,310,555  67,995,440 

    

Income tax    

    rate of 25% for taxable income not exceeding Baht 50 million 12,500,000  - 

    rate of 30% for taxable income exceeding Baht 50 million 20,793,167  20,398,632 

Total 33,293,167  20,398,632 
    

Accrued income tax – beginning of year 10,371,363  7,255,310 

Add  Income tax for the year 33,293,167  20,398,632 

Less  Income tax paid during the year (24,138,122)  (17,282,579) 

Accrued income tax – ending balance 19,526,408  10,371,363 

 

During the year 2011, the Company computes corporate income tax for the year ended 31 December 2011 

using income tax rate for the listed company in “MAI” of the Stock Exchange of Thailand (SET) as allowed 

under with the Royal Decree no. 531, B.E. 2554 regarding the income tax reduction.  

 

18. ACCRUED EXPENSES 

 
 Baht 
 2011  2010 

    

Accrued director and management remuneration 5,710,000  4,300,000 

Account payable for building construction 3,961,401  - 

Accrued bonus expenses 2,517,856  6,998,506 

Others 5,940,005  5,916,428 

Total 18,129,262  17,214,934 
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19. OTHER CURRENT LIABILITIES 

 
 Baht 
 2011  2010 

    

Provision for warranty claim 3,539,362  2,526,670 

Withholding tax payable 1,017,058  5,309,655 

VAT payable 809,218  2,592,355 

Others 1,134,883  209,681 

Total 6,500,521  10,638,361 

 

20. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION 

 

During the year 2011, the Company has first time adopted of accounting policies “Employee Benefits”, 

effective on 1 January 2011, which the Company chooses to recognise past service cost of employee benefit 

obligation up to 1 January 2011 by adjusting to the retained earnings as at 1 January 2011 amounted to Baht 

1.74 million, which is an option in accordance with a transitional method of this standard.  

 

During the year ended 31 December 2011, the Company has following movements in employee benefits 

obligation : 

 

     Baht 

      

Beginning balance as at 1 January 2011                    - 

Adjustment for the effect of change in accounting policy              

for employee benefits past service cost 

 
 
  

1,741,017 

   Adjusted beginning balance as at 1 Janaury 2011     1,741,017 

   Recognized in statement of comprehensive income     290,657 

Paid employee benefits during the year     (83,630) 

Balance as at 31 December 2011     1,948,044 

 

The employee benefit expenses were recorded in the statement of comprehensive income for the years ended 

31 December 2011 and 2010 as follow : 

 

 Baht 

 2011  2010 
    

Service cost 204,286  
 

                - 

Interest cost 86,371                 - 
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The Company recognises the employee benefits obligation since employees are entitled to receive benefits 

upon normal retirement age under the Thai labour law. The defined benefit obligation of the Company is 

measured using the actuarial technique. The estimated amount is computed by the discounted cashflows for 

amounts to be paid in the future based on the government bond interest rate with term to maturity 

approximates the term of the related obligation.  The estimated future cash outflows are based on employee 

wages, turnover rate, retirement ages, mortality, length of service and others.  The employee benefits expenses 

are recognised in the statement of comprehensive income to allocate the expense through the hiring period. 

Actuarial gains or losses arising from changes in actuarial assumptions, when exceeding 10% of the present 

value of defined benefit, will be recognised as income or expenses over the average remaining service lives of 

the related employees. Principal actuarial assumptions are as follows : 

 

Discount rate                      4.44 percent per annum 

Future salary average increment rate   6.71 percent per annum 

Normal retirement age  60 years 

Number of employees  135 persons 

 

21. SHARE CAPITAL 

 

At the Annual General Meeting for the year 2011 held on 18 March 2011, the shareholders approved to 

change the par value of the Company’s registered share capital from 1,500,000 shares at Baht 100 par value to 

150,000,000 shares at Baht 1 par value, and the Company’s shareholders approved to increase share capital by 

Baht 50 million (50,000,000 shares at Baht 1 par value) from Baht 150 million (150,000,000 shares at Baht 1 

par value) to Baht 200 million (200,000,000 shares at Baht 1 par value). Additionally, the Company’s 

shareholders approved to appropriate the Company’s increment registered share capital 50,000,000 shares at 

Baht 1 par value, totaling Baht 50,000,000 for an initial public offering of 45,000,000 common shares at Baht 

1 par value, totaling Baht 45,000,000, and for its directors/employees of 5,000,000 common shares at Baht 1 

par value totaling Baht 5,000,000. The Company registered the change in par value and the increase in share 

capital with the Department of Business Development on 21 March 2011 and 23 March 2011, respectively.  

 

At the Meeting No.8/2011 held on 18 July 2011, the Board of Directors passed a resolution to specify an 

initial public offering period and the share subscription payment during 20 - 22 July 2011 with an offer price 

of Baht 2.00 per share. The Company received payment for those newly issued shares and registered the 

increased share capital with the Department of Business Development on 25 July 2011. This makes up the 

paid-up share capital of Baht 200,000,000 and share premium of Baht 45,939,064 (net of financial advisory 

and underwriting fees). The Company’s shares have been traded in “MAI” under the Stock Exchange of 

Thailand on 28 July 2011. 
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ก ก 14.70   1.5   22.05 
 ก 1.67  ก
 2553 
 
กกก 9/2553  14  2553 
กกก 2553 ก 33.50   1.5  
 50.25  ก 2553  
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22. LEGAL RESERVE 

 

Pursuant to the Public Limited Companies Act. B.E. 2535, the Company is required to set aside as a statutory 

reserve at least 5 percent of its net profit, net of deficit (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 

registered capital. This reserve shall not be distributable for dividends. 

 

During the year 2010, the Company has appropriated legal reserve for dividend payment based on its 

operation for the year 2009 before it became public company limited amounted to Baht 1.67 million and 

appropriated legal reserve from the net income for the year 2010 according to the Public Company Act. B.E. 

2535 of Baht 2.19 million.  

 

23. DIVIDEND PAYMENT 

 

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011 held on 18 March 2011, the Company’s 

shareholders approved to pay the dividend from the net profit for the year ended 31 December 2010 at Baht 

14 per share for 1.50 million common shares, totaling Baht 21.00 million. The dividend was paid on 12 April 

2011.   

 

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010 held on 29 May 2010, the Company’s 

shareholders passed a resolution to appropriate dividend from the Company’s operations at Baht 14.70 per 

share for 1.5 million common shares, totaling Baht 22.05 million and appropriate for legal reserve for Baht 

1.67 million. The dividend was paid in June 2010. 

 

At the Board of Directors Meeting No.9/2010 held on 14 December 2010, the Board of Director approved 

to pay the interim dividend from the operation at Baht 33.50 per share for 1.5 million common shares, 

totaling Baht 50.25 million. The dividend was paid in December 2010.   
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24. ก 
 
กก 31  2554  2553 ก 
 
  
 2554  2553 
    
 475,218,990  307,444,544 
ก (28,158,176)  21,776,504 
 465,000  1,041,892 
  ก 64,762,522  52,542,698 
  24,283,156  21,076,305 
กก 3,030,574  5,282,555 
ก 7,145,853  7,057,299 
ก 4,794,475  4,176,389 
 6,696,246  5,177,635 
 4,302,541  3,836,404 
 3,078,016  2,452,556 
 3,223,903  4,594,209 
 1,225,833  1,918,128 
 23,163,350  16,940,568 
    593,232,283  455,317,686 

 
25.  
 

  31  2554  2553 กกก
กกกก ก
กกกก 
 
  31  2554 ก
  1   6   1.67   0.04  
ก 30.92  31.51   1  
 42.58   1   
 
  31  2553 ก
  1   6   0.98  ก
 30.09  31.56   1   
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24. EXPENSES BY NATURE 

 

Significant expenses by nature for the years ended 31 December 2011 and 2010 are as follows : 

 
 Baht 
 2011  2010 
    

Raw materials and supplies used 475,218,990  307,444,544 

Changes in finished goods and work in process (28,158,176)  21,776,504 

Purchasing of finished goods 465,000  1,041,892 

Salaries, wages and other employee benefits 64,762,522  52,542,698 

Depreciation and amortisation 24,283,156  21,076,305 

Warranty expenses 3,030,574  5,282,555 

Repair and maintenance expenses 7,145,853  7,057,299 

Commission and sales promotion 4,794,475  4,176,389 

Transportation expense 6,696,246  5,177,635 

Travelling expense  4,302,541  3,836,404 

Electricity expenses 3,078,016  2,452,556 

Professional fee 3,223,903  4,594,209 

Provision for doubtful debt 1,225,833  1,918,128 

Other expenses 23,163,350  16,940,568 

Total 593,232,283  455,317,686 

 

25. FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS 

 

As at 31 December 2011 and 2010, the Company has no policy to use derivative financial instrument for 

speculation or commercial use. Forward foreign exchange contracts are made to manage exposure for 

fluctuations in foreign currency exchange rates on specific transactions. 

 

As at 31 December 2011, the settlement dates of open forward contracts ranged between 1 month and                   

6 months amounted to USD 1.67 million and EUR 0.04 million with contractual exchange rates ranged 

between Baht 30.92 - Baht 31.51 per 1 USD, and Baht 42.58 per 1 EUR, respectively.  
 

As at 31 December 2010, the settlement dates of open forward contracts ranged between 1 month and                   

6 months, amounted to USD 0.98 million with contractual exchange rates ranged between Baht 30.09 - Baht 

31.56 per 1 USD.  
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2553  

 
  ( : ) 
   31  
  2554   2553 
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 589,161  111,701  13,600  714,462  406,587  105,617  8,569  520,773 
 411,675  88,492  6,002  506,170  295,119  78,994  4,495  378,608 
ก 177,486  23,209  7,598  208,292  111,468  26,623  4,074  142,165 
       3,333        3,248 
กก       211,625        145,413 
ก       (26,178)        (22,577) 
ก       (60,885)        (54,132) 
       (87,063)        (76,709) 
กกก       124,562        68,704 
ก       (7,205)        (4,537) 
กก       117,357        64,167 
       (33,293)        (20,399) 
ก             84,064        43,768 
                
กก  ก       115,270        53,048 
  ก      197,510        157,728 
       257,660        146,642 
       570,440        357,418 

 
27. ก 

 
กกกก
 กกก
ก 100   1  ก 21 
กกก 
ก 31  2553 ก 29.18  (ก 
1,500,000 )  0.29  (ก 150,000,000 )  

 
28. ก 
 

  31  2554 กกก  
6.53  กกกกกก 
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26. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT 

 

The Company’s financial information classified by geophysical nature for years ended 31 December 2011 and 

2010 are presented as follows : 

 
  (Unit : Thousand Baht) 

  For the years ended 31 December 

  2011   2010 

  Sales  

     Service 

   Sales  

Service 

  

    Domestic  Export    Total  Domestic  Export   Total 

                  

Income 589,161  111,701  13,600  714,462  406,587  105,617  8,569  520,773 

Costs of sales  411,675  88,492  6,002  506,170  295,119  78,994  4,495  380,101 

Gross profit 117,486  23,209  7,598  208,292  111,468  26,623  4,074  142,165 

Other income       3,333        3,248 

Income before expenses       211,625        145,413 

Selling expenses                                                                                                                                               (26,178)        (22,577) 

Administrative expenses       (60,885)        (54,132) 

Total expenses       (87,063)        (76,709) 

Income before financial cost and income tax    124,562        68,704 

Financial costs       (7,205)        (4,537) 

Income before income tax      117,357        64,167 

Income tax           (33,293)        (20,399) 

Net income for the year     84,064        43,768 

              

Trade accounts receivable - general customers - net    115,270        53,048 

Property, plant and equipment - net    197,510        157,728 

Other assets     257,660        146,642 

Total assets     570,440        357,418 

 

27. BASIC EARNINGS PER SHARE 
 

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of 

common shares outstanding during the year, after adjusting the number of common shares in proportion to 

the change in the number of shares as a result of the change in par value from Baht 100 to Baht 1 as 

discussed in Note 21.  The number of common shares is adjusted as if the share split had occurred at the 

beginning of the earliest period reported.  Consequently, the Company’s basic earnings per share for the year 

ended 31 December 2010 changed from Baht 29.18 per share (calculated from 1,500,000 common shares) to 

Baht 0.29 per share (calculated from 150,000,000 common shares). 

 

28. COMMITMENTS 
 

As at 31 December 2011, the Company has letter of guarantees of approximately Baht 6.53 million issued by 

financial institutions on behalf of the Company in respect of certain performance bonds required in the 

normal course of businesses. 
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ก      
 1,851,179  31.8319  58,926,539 
 39,175  41.3397  1,619,483 
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 ก
ก 

  
 

กก      
 155,400  30.0063  4,662,979 
 198,800  30.4432  6,052,108 

      

ก      
 1,341,004  30.2963  40,627,459 
 41,902  40.2464  1,686,405 
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29. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

Financial assets and liabilities carried in the statements of financial position included cash and cash 

equivalent, accounts receivable, loan from financial institutions, accounts payable, and liabilities under hire - 

purchase agreements. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy 

statements associated with each. 
 

Foreign Currency Risk 

The Company exposure for foreign currency risk relates primarily to its accounts receivable and accounts 

payable and loans from bank which are denominated in foreign currencies. The Company will enter into the 

forward exchange contracts when the Company considers that are necessary to reduce exposure on foreign 

currency risk. 
 

As at 31 December 2011 and 2010, the Company has assets and financial liabilities in foreign currency as 

follows : 

 (Unit : Baht) 

 31 December 2011 

 Foreign currencies  Exchange rate  Baht equivalent 
     

Accounts receivable in foreign currency     

USD 79,240  31.5505  2,500,062 

AUD 423,830  31.9010  13,520,601 
      

Short – term loans from bank in foreign currency     

USD 1,851,179  31.8319  58,926,539 

EUR 39,175  41.3397  1,619,483 
 

 (Unit : Baht) 

 31 December 2010 

 Foreign currencies  Exchange rate  Baht equivalent 
     

Accounts receivable in foreign currency     

USD 155,400  30.0063  4,662,979 

AUD 198,800  30.4432  6,052,108 
      

Short – term loans from bank in foreign currency     

USD 1,341,004  30.2963  40,627,459 

EUR 41,902  40.2464  1,686,405 
 

Credit Risk 

The Company provides credit term on its trade transactions. The Company manages its exposure to credit 

risk by closely monitoring collection of accounts receivable and focusing on overdue accounts. In the case of 

doubt about the collectibility on accounts receivable, the Company provides allowance in the accounts as deemed 

necessary. 
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 ( : ) 
 31  2554 

 
ก
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 ก  

/ก     
ก 22,179,975  24,706,097 46,886,072 
 52,101,041        52,101,041      
กก   117,468,937 117,468,937 
กก 64,459,541   64,459,541 
ก   60,958,299 60,958,299 
กก 10,155,349   10,155,349 
  3,089,068  3,089,068 

 
 ( : ) 
 31  2553 

 
ก

 
ก

 ก  

/ก     
ก                2,458               47,232,058 47,234,516 
กก                         55,541,236 55,541,236 
กก 57,283,557                         57,283,557 
ก                         27,180,248 27,180,248 
กก 5,856,528                         5,856,528 
             4,147,240             4,147,240 

 
กกกกก  
 31  2554  2553  
 

 ( : ) 
 31  2554 
   1  กก 1    ก 
/ก      
ก 46,886,072                         46,886,072 0.75%0.875% 
 52,101,041                              52,101,041        2.39% 
กก 117,468,937                         117,468,937            
กก             57,283,557             57,283,557 6.00%7.60% 
ก 60,958,299                         60,958,299            
กก             9,895,349 260,000 10,155,349 6.25%  7.25%
             1,742,609 1,346,459 3,089,068 4.10%  8.26% 
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Interest Rate Risk 

The interest rate risk is that future movements in market interest rates that will affect the results of the 

Company operation and its cash flows. The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to their 

deposits with bank, loans from bank and liabilities under hire - purchase agreements as follows : 
 

 (Unit : Baht) 

 31 December 2011 

 Floated rate Fixed rate No interest Total 

     

Financial assets/ liabilities     

Cash and cash equivalents 22,179,975              - 24,706,097 46,886,072 

Temporary investment 52,101,041                    -              - 52,101,041       

Trade accounts receivable              -              - 117,468,937 117,468,937 

Short - term loans from bank 64,459,541              -              - 64,459,541 

Trade accounts payable              -              - 60,958,299 60,958,299 

Long - term loans from bank 10,155,349              -              - 10,155,349 

Liabilities under hire - purchase agreements              -        3,089,068              -        3,089,068 

 
 (Unit : Baht) 

 31 December 2010 

 Floated rate Fixed rate No interest Total 

Financial assets/ liabilities     

Cash and cash equivalents 2,458              - 47,232,058 47,234,516 

Trade accounts receivable              -              - 55,541,236 55,541,236 

Short - term loans from bank 57,283,557              -              - 57,283,557 

Trade accounts payable              -              - 27,180,248 27,180,248 

Long – term loans from bank 5,856,528              -              - 5,856,528 

Liabilities under hire purchase - agreements              - 4,147,240              - 4,147,240 
 

 

As of 31 December 2011 and 2010, the financial instrument classified by the periods of time of the 

statements of financial position date to their maturity date are as follows : 
 

 (Unit : Baht) 

 31 December 2011 

 At call Within 1 year Over 1 year Total Interest rate (%) 

      

Financial assets/ liabilities      

Cash and cash equivalents 46,886,072              -              - 46,886,072 0.75%-0.875% 

Temporary investment 52,101,041                    -              - 52,101,041       Approx. 2.39% 

Trade accounts receivable 117,468,937              -              - 117,468,937 - 

Short - term loans from bank              - 57,283,557              - 57,283,557 6.00%-7.60% 

Trade accounts payable 60,958,299              -              - 60,958,299 - 

Long - term loans from bank              - 9,895,349 260,000 10,155,349 6.25%-7.25% 

Liabilities under hire - purchase agreements              - 1,742,609 1,346,459 3,089,068 4.10%-8.26% 
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 (Unit : Baht) 

 31 December 2010 

 At call Within 1 year Over 1 year Total Interest rate (%) 

      

Financial assets/ liabilities      

Cash and cash equivalents 47,234,516              -              - 47,234,516 0.50% 

Trade accounts receivable     55,541,236              -              -       55,541,236 - 

Short - term loans from bank         - 57,283,557              - 57,283,557 5.875% - 7.875% 

Trade accounts payable 27,180,248              -              - 27,180,248 - 

Long - term loans from bank         - 3,436,528 

          

2,420,000 5,856,528 5.875% - 6.125% 

Liabilities under hire - purchase agreements         - 1,964,438 2,182,802 4,147,240 4.10% - 8.26% 

 

Fair value of financial instruments 

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of the Company’s 

financial instruments. 

- Financial assets are shown at estimated fair value. 

- Financial liabilities are shown at the book value which is considered fair value because such liabilities will 

be matured in short term. 

 

30. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS  

 

These financial statements have been approved by the Company’s Board of Directors on 23 February 2012. 
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1 งบการเงิน

 1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก) งบการเงินปี 2552 ตรวจสอบโดยนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 จากบริษัท  
แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข) งบการเงินปี 2553 ตรวจสอบโดยนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 จากบริษัท  
แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ค) งบการเงินปี 2554 ตรวจสอบโดยนายสมคิด เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท  
แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและ
ฐานะทางการเงิน
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Financial Status and Business Performance

 1  Financial Statements

 1.1 Summary of Auditing Reports

 (a) The financial statements for 2009 were audited by Mrs. Sumalee Chokdee-anan, Accounting Auditor 
License No. 3322, from Grant Thornton Company Limited.

 The auditor audited the company’s financial statements and expressed the opinion that the financial 
statements showing the company’s financial status as of 31 December 2009 and the company’s 
business performance at the end of the same year were as accurate as they should be in terms of 
relevant contents according to generally accepted accounting principles.

(b) The financial statements for 2010 were audited by Mrs. Sumalee Chokdee-anan, Accounting  
Auditor’s License No. 3322, from Grant Thornton Company Limited.

 The auditor audited the company’s financial statements and offered the opinion that the financial 
statements showing the company’s financial status as of 31 December 2010 and the company’s 
business performance at the end of the same year were as accurate as they should be in terms of 
relevant contents according to generally accepted accounting principles.

(c) The financial statements for 2011 were audited by Mr. Somckid Tiatragul, Accounting Auditor’s 
License No. 2785, from Grant Thornton Company Limited.

  The auditor audited the company’s financial statements and expressed the opinion that the  
financial statements showing financial status as of 31 December 2011 and the company’s business 
performance at the end of the same year were as accurate as they should be in terms of relevant 
contents according to generally accepted accounting principles.

Explanations and Analyses of Business Performance 
and Financial Status
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 1.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 งบดุล

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินลงทุนชั่วคราว
  ลูกหนี้การค้า 
    -  ลูกหนี้ทั่วไป - สุทธิ 
    -  บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
  เงินให้กู้ยืมกรรมการ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

22.05

71.54
2.13

109.69
-

8.75

6.19

20.09
0.60

30.81
-

2.46

47.23

53.05
2.49

85.87
-

4.54

13.22

14.84
0.70

24.03
-

1.27

46.89
52.10

115.27
1.90

147.82
-

3.46

8.22
9.13

20.21
0.33

25.91
-

0.61

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 214.15 60.15 193.18 54.05 367.44 64.41

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
  เงินลงทุนอื่น
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
  เงินมัดจ�า

5.42
0.05

129.48
6.78

-
0.18

1.52
0.01

36.36
1.90

-
0.05

-
0.05

157.73
6.29

-
0.17

-
0.01

44.13
1.76

-
0.05

0.54
0.05

197.51
4.73

-
0.17

0.09
0.01

34.62
0.83

-
0.05

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 141.90 39.85 164.24 45.95 203.00 35.59

รวมสินทรัพย์ 356.06 100.00 357.42 100.00 570.44 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
  เจ้าหนี้การค้า
  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

49.53
29.76

-
1.88
7.26

10.86
2.33
0.44

13.91
8.36

-
0.53
2.04
3.05
0.65
0.12

57.28
27.18

3.44
1.96

10.37
17.22

1.96
10.64

16.03
7.60
0.96
0.55
2.90
5.52
0.55
2.27

64.46
60.96

9.90
1.74

19.53
18.13

5.64
6.50

11.30
10.69

1.74
0.31
3.42
3.18
0.99
1.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน 102.05 28.66 130.05 36.39 186.86 32.76

หนี้สินไม่หมุนเวียน
  เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ
  หนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

-
2.70

-

-
0.76

-

2.42
2.18

-

0.68
0.61

-

0.26
1.34
1.95

0.05
0.24
0.34

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2.70 0.76 4.60 1.29 3.55 0.62

รวมหนี้สิน 104.76 29.42 134.65 37.67 190.41 33.38
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 1.2 Table Summary of Financial Status and Business Performance

Balance Sheet

2009 2010 2011

Million 
Baht

Percent Million 
Baht

Percent Million 
Baht

Percent

Assets
Current Assets
  Cash and Cash Equivalent Transactions
  Temporary Investments
  Trade Accounts Receivable 
    -  General Accounts Receivable - Net
    -  Affiliated Companies
  Inventory - Net
  Loans to Directors
  Other Current Assets

22.05

71.54
2.13

109.69
-

8.75

6.19

20.09
0.60

30.81
-

2.46

47.23

53.05
2.49

85.87
-

4.54

13.22

14.84
0.70

24.03
-

1.27

46.89
52.10

115.27
1.90

147.82
-

3.46

8.22
9.13

20.21
0.33

25.91
-

0.61

Total Current Assets 214.15 60.15 193.18 54.05 367.44 64.41

Non-Current Assets
  Bank Deposits with Limited Use
  Other Investments
  Land, Buildings, and Equipment - Net
  Computer Programs
  Intangible Assets - Net
  Security Deposits

5.42
0.05

129.48
6.78

-
0.18

1.52
0.01

36.36
1.90

-
0.05

-
0.05

157.73
6.29

-
0.17

-
0.01

44.13
1.76

-
0.05

0.54
0.05

197.51
4.73

-
0.17

0.09
0.01

34.62
0.83

-
0.05

Total Non-Current Assets 141.90 39.85 164.24 45.95 203.00 35.59

Total Assets 356.06 100.00 357.42 100.00 570.44 100.00

Liabilities and Shareholder Equity
Current Liabilities
  Overdrafts and Short-Term Loans from Financial Institutions
Trade Accounts Payable
  Long-Term Loans Payable within 1 Year
  Creditors in Lease to Purchase Agreements Payable with 
1 Year. 
  Unpaid Revenue Tax
  Unpaid Expenses
  Product Deposits Payable
  Other Current Liabilities

49.53
29.76

-
1.88

7.26
10.86

2.33
0.44

13.91
8.36

-
0.53

2.04
3.05
0.65
0.12

57.28
27.18

3.44
1.96

10.37
17.22

1.96
10.64

16.03
7.60
0.96
0.55

2.90
5.52
0.55
2.27

64.46
60.96

9.90
1.74

19.53
18.13

5.64
6.50

11.30
10.69

1.74
0.31

3.42
3.18
0.99
1.14

Current Liabilities 102.05 28.66 130.05 36.39 186.86 32.76

Non-Current Liabilities
  Long-Term Loans - Net
  Lease-to-Purchase Creditors
 Liabilities According to Obligations for Employee Benefits 

-
2.70

-

-
0.76

-

2.42
2.18

-

0.68
0.61

-

0.26
1.34
1.95

0.05
0.24
0.34

Total Non-Current Liabilities 2.70 0.76 4.60 1.29 3.55 0.62

Total Liabilities 104.76 29.42 134.65 37.67 190.41 33.38
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 งบดุล (ต่อ)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

  ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

  ยังไม่ได้จัดสรร 

150.00

150.00

5.98

95.32

42.13

42.13

1.68

26.77

150.00

150.00

9.84

62.93

41.97

41.97

2.75

17.61

200.00

200.00

45.94

20.00

114.09

35.06

35.06

8.05

3.51

20.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 251.30 70.58 222.77 62.33 380.03 66.62

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 356.06 100.00 357.42 100.00 570.44 100.00

 งบก�าไรขาดทุน

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น

500.74
10.35

3.71

97.27
2.01
0.72

512.20
8.57
3.25

97.74
1.64
0.62

700.86
13.60

3.33

97.64
1.90
0.46

รวมรายได้ 514.80 100.00 524.02 100.00 717.79 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

396.06
4.55

60.64

76.94
0.88

11.78

374.11
4.50

76.71

71.39
0.86

14.64

500.17
6.00

87.06

69.68
0.84

12.13

รวมค่าใช้จ่าย 461.25 89.60 455.32 86.89 593.23 82.65

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

53.54
4.79

15.38

10.40
0.93
2.99

68.70
4.54

20.40

13.11
0.87
3.89

124.56
7.21

33.29

17.35
1.00
4.64

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 33.37 6.48 43.77 8.35 84.06 11.71

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท) 22.24 29.18 0.41

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

22.27 29.18 0.49

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 100.00 100.00 1.00
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Balance Sheet (Continued)

2009 2010 2011

Million 
Baht Percent

Million 
Baht Percent

Million 
Baht Percent

Shareholder Equity

Capital Stock

  Registered Capital

  Issued & Paid-Up Shares

   Premium on Common Stocks

Accrued Profits

  Allocated – Reserve According to the Law

 Not Allocated 

150.00

150.00

5.98

95.32

42.13

42.13

1.68

26.77

150.00

150.00

9.84

62.93

41.97

41.97

2.75

17.61

200.00

200.00

45.94

20.00

114.09

35.06

35.06

8.05

3.51

20.00

Total Shareholder Equity 251.30 70.58 222.77 62.33 380.03 66.62

Total Liabilities and Shareholder Equity 356.06 100.00 357.42 100.00 570.44 100.00

Profit-Loss Statement

2009 2010 2011

Million 
Baht Percent

Million 
Baht Percent

Million 
Baht Percent

Revenue
Sales Revenue
Services Revenue
Other Revenue

500.74
10.35

3.71

97.27
2.01
0.72

512.20
8.57
3.25

97.74
1.64
0.62

700.86
13.60

3.33

97.64
1.90
0.46

Total Revenue 514.80 100.00 524.02 100.00 717.79 100.00

Costs & Expenses
Sales Costs
Service Costs
Sales & Service Expenses

396.06
4.55

60.64

76.94
0.88

11.78

374.11
4.50

76.71

71.39
0.86

14.64

500.17
6.00

87.06

69.68
0.84

12.13

Total Expenses 461.25 89.60 455.32 86.89 593.23 82.65

Profit (Loss) before Interest & 
Revenue Taxes
Interest Payable
Juristic Person Revenue Taxes

53.54
4.79

15.38

10.40
0.93
2.99

68.70
4.54

20.40

13.11
0.87
3.89

124.56
7.21

33.29

17.35
1.00
4.64

Net Profit (Loss) 33.37 6.48 43.77 8.35 84.06 11.71

Net Profit (Loss) per Share 
(Fully Diluted) (baht) 22.24 29.18 0.41

Net Profit (Loss) per Share 
(Weighted Average) (baht) 22.27 29.18 0.49

Par Value (baht) 100.00 100.00 1.00

155ANNUAL REPORT 2011

QTC Energy Public Company Limited



 งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน
ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรบักระทบก�าไรสทุธเิป็นเงนิสดได้มาจากกจิกรรม
ด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

48.75

19.52
0.58
1.13

-
-

0.01
-

4.79

64.17

21.08
0.56

(0.04)
0.02

-
(0.03)

-
4.54

117.36

24.28
2.21
1.53

(0.60)
-

0.34
0.20
7.21

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนี้สินด�าเนินงาน

74.78 90.29 152.53

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจ�า
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษี
จ่ายดอกเบี้ย

(10.59)
54.57
(1.68)
(0.01)

(26.67)
(19.86)

(7.67)
62.86

(32.31)
(4.79)

17.74
23.85

4.21
0.01

(2.58)
(0.37)
16.55

149.71
(17.28)

(4.54)

(63.58)
(63.47)

2.08
-

33.70
3.68

(3.31)
61.63

(24.14)
(7.12)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 25.75 127.89 30.37

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการลดลง
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่น

2.17
-

2.71
-

(24.01)

5.42
-
-

0.28
(47.16)

(0.54)
(52.10)

-
0.66

(61.42)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (19.12) (41.46) (113.40)
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 Cash Flow Statement

 (Unit: Million Baht) 2009 2010 2011

Cash Flow from Operations Activities
Net Profit before Revenue Taxes
Revenue Reconcile with Net Profit as Cash Derived from 
   Operations Activities
Depreciation & Amortization
Allowance for Doubtful Accounts
Allowance (Reversal) for Obsolete Products
Losses from Asset Sales
Asset Amortization
Unrealized Profit (Loss) from Exchange Rates
Allowance for Employee Benefit Obligations
Interest Payable

48.75

19.52
0.58
1.13

-
-

0.01
-

4.79

64.17

21.08
0.56

(0.04)
0.02

-
(0.03)

-
4.54

117.36

24.28
2.21
1.53

(0.60)
-

0.34
0.20
7.21

Profit from Operational Costs before Changes in Assets & 
   Operational Liabilities 74.78 90.29 152.53

(Increased) Decreased Operational Assets
Trade Accounts Receivable
Inventory
Other Current Assets
Security Deposits
Increased (Decreased) Operational Liabilities
Trade Accounts Payable
Product Deposits Payable
Other Current Liabilities
Cash Gained from Operations Activities
Tax Payments
Interest Payments

(10.59)
54.57
(1.68)
(0.01)

(26.67)
(19.86)

(7.67)
62.86

(32.31)
(4.79)

17.74
23.85

4.21
0.01

(2.58)
(0.37)
16.55

149.71
(17.28)

(4.54)

(63.58)
(63.47)

2.08
-

33.70
3.68

(3.31)
61.63

(24.14)
(7.12)

Net Cash Gained from (Used) Operations Activities 25.75 127.89 30.37

Cash Flow from Investing Activities
Bank Deposits with Decreased (Increased) Limitations
Increased Temporary Investments
Reduced Loans to Directors
Cash Received from Selling Equipment
Payments to Purchase Other Fixed Assets

2.17
-

2.71
-

(24.01)

5.42
-
-

0.28
(47.16)

(0.54)
(52.10)

-
0.66

(61.42)

Net Cash Gained from (Used) in Investing Activities (19.12) (41.46) (113.40)
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(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินสดปันผล

4.51

(14.50)
(4.81)
(2.16)
12.50

(20.00)

7.61

-
5.86

(2.41)
-

(72.30)

5.66

4.30
(2.22)
95.94

(21.00)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (24.46) (61.24) 82.68

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (17.83) 25.18 (0.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 39.88 22.05 47.24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 22.05 47.23 46.89
  

 1.3  ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

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

2.10
0.94
0.17
6.59

54.64
8.34

43.16
9.30

38.73
59.07

1.49
0.79
1.10
7.08

50.81
9.93

36.27
13.30
27.07
60.01

1.97
1.16
0.19
7.56

48.26
12.11
30.13
11.49
31.34
47.05

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

21.62
9.75
0.72

51.68
6.48

14.61

27.30
12.57

0.62
195.38

8.35
18.46

29.15
16.97

0.46
25.05
11.71
27.89
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 (Unit: Million Baht) 2009 2010 2011

Cash Flow from Financing Activities
Increase (Decrease) in Overdrafts & Short-Term Loans from Financial 
Institutes
Increase Loans of Directors (Decrease)
Payment of Long-Term Loans from Banks
Pay Liabilities Under Lease to Purchase Agreements
Cash Received from Increased Capital
Payment of Cash Dividends

4.51

(14.50)
(4.81)
(2.16)
12.50

(20.00)

7.61

-
5.86

(2.41)
-

(72.30)

5.66

4.30
(2.22)
95.94

(21.00)

Net Cash Gained from (Used) Financing Activities (24.46) (61.24) 82.68

Increased (Decreased) Cash and Cash Equivalents  – Net (17.83) 25.18 (0.35)

Cash and Cash Equivalents as of 1 January 39.88 22.05 47.24

Cash and Cash Equivalents as of 31 December 22.05 47.23 46.89

  

 1.3  Table Showing Key Financial Ratios

Items 2009 2010 2011

Liquidity Ratios  
Liquidity Ratio (times)
Quick Liquidity Ratio (times)
Cash Flow Liquidity Ratio (times)
Trade Accounts Receivable Turnover  (times)
Average Collection Period (days)
Inventory Turnover (times)
Average Sales Period (days)
Payable Turnover (times)
Credit Term (days)
Cash Cycle (days)

2.10
0.94
0.17
6.59

54.64
8.34

43.16
9.30

38.73
59.07

1.49
0.79
1.10
7.08

50.81
9.93

36.27
13.30
27.07
60.01

1.97
1.16
0.19
7.56

48.26
12.11
30.13
11.49
31.34
47.05

Profitability Ratio
Gross Profit Margin (%)
Operating Profit Margin (%)
Other Profit Margins (%)
Cash-Profit Ratio (%)
Net Profit Margin (%)
Return on Equity (%)

21.62
9.75
0.72

51.68
6.48

14.61

27.30
12.57

0.62
195.38

8.35
18.46

29.15
16.97

0.46
25.05
11.71
27.89
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รายการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

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

8.64
40.32

1.33

12.27
43.94

1.47

18.12
59.17

1.55

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

0.42
13.11

0.39
66.08

0.60
33.00

1.01
162.79

0.50
8.66
0.34

45.20

 2  ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 2.1 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการผลิต
และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งผลิตให้
มีระดับลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และอาคาร
สูง เป็นต้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า และจากข้อมูลการพยากรณ์
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า คือ ระหว่างปี 2553-2573 ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในประเทศจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.42 ต่อปี 
ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้ ท�าให้ กฟผ. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า
ทัง้หมดของประเทศไทย รวมทัง้การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าภมูภิาค (“กฟภ.”) ซึง่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดั
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องด�าเนินการปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

  ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เป็นต้นมา เศรษฐกิจในประเทศได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาค
อตุสาหกรรมต่างขยายก�าลงัการผลติเพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลท�าให้
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิม่ขึน้มาโดยตลอด จากเหตผุลดงักล่าวท�าให้รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ มี
การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากจ�านวน 206.07 ล้านบาท ในปี 2547 และเพิม่ขึน้เป็น 704.53 ล้านบาท ในปี 2551 และเมือ่เกดิ
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกครั้งใหม่ช่วงปลายปี 2551 ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี 2552 ผนวกกับปัญหาความไม่สงบทางการ
เมืองในประเทศ ส่งผลท�าให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ลดลงเป็น 511.09 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 520.77 
ล้านบาท ในปี 2553 และเพิม่สงูขึน้เป็น 700.86 ล้านบาทในปี 2554 เนือ่งจากการขยายตวัทางเศรฐกจิและภาคอตุสาหกรรม
การผลิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบที่ส�าคัญไม่ว่าจะเป็นเหล็กซิลิกอน และ Copper Foil ซึ่งเป็นลวดทองแดงที่
ใช้ในการพนัฉนวนส�าหรบัขดลวดแรงต�า่มคีวามผนัผวนอย่างมาก แต่ด้วยประสบการณ์ของทมีผูบ้รหิารซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรม
หม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 20 ปี ประกอบกับการเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
ท�าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีผลก�าไรมาโดยตลอด นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการน�า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจัดซื้อ การขาย 
บัญชีและการเงิน รวมถึงการบริหารคลังสินค้า เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้รวดเร็ว
ด้วยระบบ Real Time จึงช่วยให้การท�างานโดยรวมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ลงทุน
วางระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resources Planning หรือ ERP) เข้า
มาช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งระบบดังกล่าวได้พัฒนาและติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2552
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Items 2009 2010 2011

Efficiency Ratios
Return on Assets  (%)
Return of Fixed Assets (%)
Asset Turnover  (times)

8.64
40.32

1.33

12.27
43.94

1.47

18.12
59.17

1.55

Financial Policy Analysis Ratios
Debt to Equity Ratio (times)
Interest Coverage Ratio (times)
Debt Service Coverage Ratio (times)
Dividend Payout (%)

0.42
13.11

0.39
66.08

0.60
33.00

1.01
162.79

0.50
8.66
0.34

45.20

 2 Explanations and Analyses of Financial Status and Business Performance

  2.1  Overall View of Past Performance

  The company conducts the business of production and distribution of transformers, which is a business 
associated and related with the manufacturing and demand for electricity because transformers are equipment 
that help reduce voltage levels from production sources to levels according to the needs of power users such 
as industrial factories, residential homes and high rise buildings, etc. Therefore, there are trends of growth in the 
same direction as the demand for electricity. According to the data on projected demands for electricity of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (“EGAT”), the maximum domestic demand for electricity is expected 
be reach an estimated average of 4.42% per year within the next 20 years from 2010 to 2030,. This rising demand 
for electricity causes EGAT, which has duties and responsibilities regarding all power production systems and 
power distribution systems in Thailand, including the Metropolitan Electricity Authority (“MEA”) and the Provincial 
Electricity Authority (“PEA”)  which are responsible for distribution of electricity to electricity users to modify and 
expand distribution systems in line with plans to develop Thailand’s electricity production capacity, which will in 
turn increase the demand for transformers.

  Since the economic crisis of 1997, the country’s economy has been expanding continually. The industrial 
sector’s expansion of production capacity to support increasing domestic and international customer demands 
has further increased the domestic demand for electricity. The aforementioned reasons caused the company’s 
revenue from sales and services to grow continually from 206.07 million baht in 2004 to 704.53 million baht in 
2008. When the new global financial crisis occurred at the end of 2008 with impacts lasting into 2009 and political 
unrest on our home front, the company’s revenue from sales and services decreased to 511.09 million baht in 
2009 and 520.77 million baht in 2010 with an increased to 700.86 million baht in 2011 due to the expansion of the 
economy and manufacturing industry sectors. Throughout the past, the prices of important raw materials, whether 
silicon or copper foils used to insulate low-voltage coils had tremendous fluctuations. However, the experience 
of our management team members who has been in the transformer industry for over 20 years, selections of 
modern machinery and effective production technology have enabled the company to have profitable business 
performance. Furthermore, the company also realizes the importance of implementing information technology 
systems in all sectors of the company’s management whether in production, procurement, sales, accounts or 
finances, including warehouse management so related systems can share data linkages quickly with real time 
systems which have helped the company’s overall performance become more effective.  Thus the company 
was able to invest in Enterprise Resources Planning systems or ERP to help with corporate management. The 
aforementioned system has been developed, installed and fully operational since the fourth quarter of 2009.
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  จากการที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 
384-2543 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO 9001:2000 ส�าหรับการ
ออกแบบ การผลิต และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ ซึง่การทีห่ม้อแปลงไฟฟ้าของ บรษิทัฯ ได้รบัมาตรฐานตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วย่อมเป็น
เครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

 (ก) รายได้

  บรษิทัฯ มรีายได้รวมจ�านวน  514.80 ล้านบาท ในปี 2552 จ�านวน 524.02 ล้านบาท ในปี 2553 และจ�านวน 717.79 
ล้านบาท ในปี 2554  ทั้งนี้ รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งรายได้อื่น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  รายได้จากการขาย

ประเภทลูกค้า ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 165.19 32.99 (42.22) 231.56 45.21 40.18 327.48 46.73 41.42

ตัวแทนจ�าหน่าย 101.41 20.25 (46.82) 98.28 19.19 (3.09) 118.00 16.84 20.08

เอกชน 234.14 46.76 8.11 182.37 35.61 (22.11) 255.38 36.44 40.03

รวมรายได้จากการขาย 500.74 100.00 (27.76) 512.20 100.00 2.29 700.86 100.00 36.83

  ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ�านวน 500.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 27.76 อันเป็น
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินโลก  ในปี 2551 และได้ส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี 2552 ประกอบกับปัญหาความไม่สงบ
ทางการเมืองในประเทศส่งผลท�าให้เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเกิดการชะลอตัว ดังนั้น หน่วยงานที่
เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น กฟภ. หรอื กฟน. ต่างกล็ดงบประมาณการลงทนุเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่ายอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 
42.22 นอกจากนี ้ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่ายกล็ดลงร้อยละ 46.82 เนือ่งจากผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท�าให้ยอดส่ง
ออกหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ลดลงเช่นเดียวกัน ในขณะที่ยอดขายให้แก่ลูกค้าเอกชนของบริษัทฯ ในปี 2552 มีจ�านวน 
234.14 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2551 คดิเป็นร้อยละ 8.11 เนือ่งจากบรษิทัฯ มนีโยบายเน้นการขายสนิค้าโดยตรงให้แก่ลกูค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น โดยพนักงานขายจะท�าการติดต่อหาลูกค้าเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่ในคณุภาพของผลติภณัฑ์รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าภายใต้เครือ่งหมายการค้า 
“QTC” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงท�าให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

  ส�าหรับปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ�านวน 512.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 2.29 
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 
40.18 เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  ในขณะที่รายได้จากการขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าเอกชนและลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายปรับตัวลดลงร้อยละ 22.11 และ 3.09 ตามล�าดับ ซึ่ง
เป็นผลมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี รวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น บริษัทฯ 
จึงได้มีการปรับแผนการตลาดและเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ มากขึ้น ท�าให้ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าภาคเอกชน
เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
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  As the company places great importance on the quality of transformers manufactured by the company, it is evident 
that the company’s transformer products meet accreditation standards from various institutes, whether from the Thai 
Industrial Standards TIS 384-2543 from the Thai Industrial Standards Office, Ministry of Industry, or from ISO 9001:2000 
for designs, production and maintenance of distribution transformers. Moreover, the company is also capable of  
producing transformers with quality to meet various international standards. The fact that the company’s transformers 
meet the aforementioned standards is proof of our international quality and acceptance by customers.

 

  (a) Revenue

  The company had a total revenue of 514.80 million baht in 2009, 524.02 million baht in 2010 and 717.79 
million baht in 2011. The details on revenue from sales and services, including other revenue, can be summarized 
as follows:

    Revenue from Sales 

Type of Customers 2009 2010 2011

Million 
Baht

Ratio (%) Growth  
Rate (%)

Million 
Baht

Ratio (%) Growth 
Rate (%)

Million 
Baht

 (Ratio) 
(%)

Growth  
Rate (%)

Government Agencies 
and Government 
Enterprises

165.19 32.99 (42.22) 231.56 45.21 40.18 327.48 46.73 41.42

Sales Representatives 101.41 20.25 (46.82) 98.28 19.19 (3.09) 118.00 16.84 20.08
Private 234.14 46.76 8.11 182.37 35.61 (22.11) 255.38 36.44 40.03
Total Revenue from 
Sales

500.74 100.00 (27.76) 512.20 100.00 2.29 700.86 100.00 36.83

  In 2009, the company had revenue from sales at 500.74 million baht, which was a 27.76% reduction 
from 2008 as a result of impacts from the global financial crisis of 2008 with repercussions lasting until 2009.  
Domestic political unrest also slowed the economy and domestic manufacturing industries in. Therefore, agencies  
manufacturing and distributing electricity, whether by PEA or MEA, reduced investment budgets in line with  
domestic demands for electricity. It is evident that transformer sales to customers who were government agencies 
and enterprises dropped by 42.22%. Furthermore, sales to sales representative customers also dropped by 
46.82% because the aforementioned global financial crisis caused severe impacts on various countries around the 
globe, so the company’s transformer exports also dropped. Company sales to private sector customers in 2009 
had a total value of 234.14 million baht, which was an increase of 8.11% from 2008, because the company had  
policies to increase direct sales to domestic and international customers. Sales employees contacted customers 
to present the company’s product, so customers have confidence in product quality along with public relations 
so transformer products under the “QTC” trademark can be known and accepted by domestic and international 
markets, so the company has an expanded customer base.

  In 2010, the company had revenue from sales amounting to 512.20 million baht, which was an increase 
of 2.29% from 2009. Revenue from transformer sales to customers who were state agencies and enterprises 
had a growth rate was as high as 40.18% as a result of increased demands for electricity according to domestic 
economic recovery while revenue from transformer sales to private customers and sales representatives 
decreased by 22.11% and 3.09%, respectively, due to domestic political unrest during the first half of the year 
and increasingly aggressive competition. Therefore, the company made adjustments in marketing plans with 
emphasis on various advertisements and public relations, so transformer sales in the private sector increased 
during the second half of the year.
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  ส�าหรับปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ�านวน 700.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 36.83 
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าเอกชนเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 
231.56 ล้านบาทและจ�านวน 182.37 ล้านบาท ตามล�าดับ ใน 2553 เป็นจ�านวน 327.48 ล้านบาทและ จ�านวน 255.38 
ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2554 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 41.42 และ 40.03 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขยายระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่
ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายมีจ�านวน 118.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 20.08

  รายได้จากการบริการ

  รายได้จากการบรกิารของบรษิทัฯ ปี 2552-2554 มจี�านวน 10.35 ล้านบาท จ�านวน 8.57 ล้านบาท และจ�านวน 13.60 
ล้านบาท ตามล�าดบั โดยรายได้จากการบรกิารสามารถแบ่งเป็น (1) รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า (2) รายได้จากการ
ให้บรกิารตรวจเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง และ (3) รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ทัง้นี ้หากพจิารณารายได้
จากการบรกิารในปี 2554 จะประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน 9.35 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
68.72 ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงจ�านวน 1.53 ล้านบาท 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.25 ของรายได้จากการบรกิาร และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน 0.87 ล้านบาท คดิ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.39 ของรายได้จากการบริการ 

  รายได้อื่น

  รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น ใน
ปี 2552-2554 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 3.71 ล้านบาท จ�านวน 3.25 ล้านบาท จ�านวน 3.33 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับ
ปี 2552 รายได้อื่นที่เป็นรายการหลัก ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซากจ�านวน 1.86 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญได้รับ
คนืจ�านวน 0.44 ล้านบาท และก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 0.37 ล้านบาท ส�าหรบัปี 2553 รายได้อืน่ทีเ่ป็นรายการหลกั 
ได้แก่ หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืนจ�านวน 1.36 ล้านบาท และรายได้จากการขายเศษซากจ�านวน 1.35 ล้านบาทและส�าหรับปี 
2554 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 3.33 ล้านบาท โดยรายได้อื่นที่เป็นรายการหลัก ได้แก่ รายได้จากการขายเศษซากจ�านวน 
1.16 ล้านบาท รายได้จากการขายสนิทรพัย์ถาวรจ�านวน 0.60 ล้านบาท และหนีส้งสยัจะสญูได้รบัคนืจ�านวน 0.73 ล้านบาท

 (ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย 
โดยในปี 2552-2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 466.05 ล้านบาท จ�านวน 459.85 ล้านบาท และจ�านวน 600.43 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น

  ต้นทนุขายและบรกิารถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มต้ีนทนุขายและบรกิารจ�านวน 400.61 ล้านบาท 
ในปี 2552 จ�านวน 378.61 ล้านบาท ในปี 2553 และจ�านวน 506.17 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 85.96 ร้อยละ 
82.33 และร้อยละ 84.30 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามล�าดับ

  หากพิจารณาต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ มีสัดส่วนดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 78.38 ร้อยละ 72.70 และร้อยละ 70.85 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.62 ร้อยละ 27.30 และร้อยละ 29.15 ตามล�าดับ ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของ 
บริษัทฯ มีดังนี้

1. สดัส่วนการขายผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าแต่ละประเภท (Customer Mix) ในแต่ละปี จากการทีล่กูค้าของบรษิทัฯ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (2) ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
และ (3) ลูกค้าเอกชน ซึ่งการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทั้ง 3 ประเภทก็มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน 
โดยลกูค้าประเภทหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิเป็นกลุม่ทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูสดุเนือ่งจากเป็นการสัง่ซือ้จ�านวนมาก
ในแต่ละครัง้ท�าให้ต้นทนุต่อหน่วยต�า่กว่าการผลติหม้อแปลงของลกูค้าประเภทอืน่ รองลงมาเป็นลกูค้าประเภทตวัแทน
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  In 2011, the company had revenue from sales amounting to 700.86 million baht, which was an increase 
of 36.83% from 2010. The company’s revenue from transformer sales to customers who were state agencies 
and enterprises and private customers increased from 231.56 million baht and 182.37 million baht in 2010, 
respectively, to 327.48 million baht and 255.38 million baht in 2011, respectively, for a growth rate of 41.42% 
and 40.03%, which was a result from investments to expand power distribution systems according to domestic 
economic recovery. As for revenue from sales of transformers to sales representatives, the company had an 
revenue of 118.01 million baht, which was an increase of 20.08%.from 2010.

    Revenue from Services

  The company’s revenue from services in 2009-2011 were 10.35 million baht, 8.57 million baht and 13.60 
million baht, respectively. Revenue from services can be divided into: (1) revenue from transformer repairs, (2) 
revenue from providing check and maintenance services and (3) revenue from transformer rentals. When  
revenue from services in 2011 is considered, we find the revenue to stem from transformer repairs in the amount 
of 9.35 million baht, which was a ratio of 68.72% of revenue from services, revenue from providing check and 
maintenance services amounting to 1.53 million baht for a ratio of 11.25% of revenue from services, and revenue 
from transformer rentals amounting to 0.87 million baht, which was a ratio of 6.39% of revenue from services.

    Other Revenue

  Other company revenue comprised revenue from the sale of scrap, profits from exchange rates and interest  
receivable, etc. In 2009-2011, the company had other revenue amounting to 3.71 million baht, 3.25 million baht, 
and 3.3 million baht, respectively. In 2009, other revenue, i.e. main transactions comprising revenue from scrap 
sales amounting to 1.86 million baht, doubtful debts received amounting to 0.44 million baht and profits from 
exchange rates amounting to 0.37 million baht. As for 2010, other revenue, i.e. main transactions comprised 
doubtful debts receivable amounting to 1.36 million baht and revenue from selling scraps amounting to 1.35 
million baht. And in 2011, the company had other revenue amounting to 3.33 million baht with other revenue, 
i.e. main transactions consisting of revenue from scrap sales amounting to 1.16 million, revenue from fixed asset 
sales amounting to 0.60 million baht, and doubtful debts receivable amounting to 0.73 million baht.

 (b) Costs and Expenses

  The company’s main expenses consist of costs of sales and services, expenses incurred in sales and 
management, and interest. In 2009-2011, the company had total expenses amounting to 466.05 million baht, 
459.85 million baht, and 600.43 million baht, respectively, according to the following details:

   Cost of Sales and Services and Gross Profit  

  Costs for sales and services are considered the company’s main expenses. The Company had costs for 
sales and services amounting to 400.61 million baht in 2009, 378.61 million baht in 2010, and 506.17 million baht 
in 2011, which were 85.96%, 82.33%, and 84.30% of all expenses, respectively.

  If the costs for sales and services are compared with revenue from sales and services, the company had the  
aforementioned ratios at 78.38%, 72.70%, and 70.85% of revenue from sales and services, respectively, or 
had a gross profit margin of equal to 21.62%, 27.30%, and 29.15%, respectively. Factors with impacts on the  
company’s gross profit margin are as follows:

1. The Customer Mix of each year comes from the fact that the company’s customers can be divided into three main 
types comprising (1) state agencies and enterprises; (2) sales representatives and (3) private sector customers. 
Transformers sales to these three types of customers have different gross profit margins. State agencies and 
enterprises are the group with the highest gross profit margin due to large purchase orders each time, thereby 
causing lower costs per unit than transformer production for other types of customers, followed by overseas 
sales representatives. In 2010 and 2011, which were years when the company had high gross profit margins, 
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จ�าหน่ายต่างประเทศ โดยในปี 2553 และปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงนั้น จะเห็นว่าสัดส่วนการ
ขายหม้อแปลงให้แก่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิคดิเป็นร้อยละ 45.21 และร้อยละ 46.73 ของรายได้จาก
การขายรวม ตามล�าดับ ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้เพียงร้อย
ละ 32.99 และหากพจิารณาสดัส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าประเภทตวัแทนจ�าหน่ายจะเหน็
ว่ามีสัดส่วนร้อยละ 20.25 ในปี 2552 ร้อยละ 19.19 ในปี 2553 และร้อยละ 16.84 ในปี 2554 

2. ต้นทุนราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบน�้ายา และ Copper 
Foil ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยราย และราคาปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนั้นจึงมีความ
ผันผวนสูง โดยหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ท�าให้ราคาเหล็กซิลิกอนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้น
ปี 2552 จนถึงช่วงสิ้นปี 2554 คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ในขณะที่ราคาลวดกลมอาบน�้ายา และ Copper Foil นั้น 
ราคาได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่สิน้ ปี 2554 ราคาของวตัถดุบิทัง้สองประเภทได้ปรบัตวัขึน้ไปจนสงูกว่า
ช่วงต้นปี 2551 ประมาณร้อยละ 15-30

  ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

  บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและการบรหิารจ�านวน 60.64 ล้านบาท ในปี 2552 จ�านวน 76.71 ล้านบาท ในปี 2553 
และจ�านวน 87.06 ล้านบาท ในป ี2554 คดิเปน็สดัส่วนร้อยละ 11.78 ร้อยละ 14.64 และร้อยละ 12.13 ของรายได้รวม ตาม
ล�าดับ 

  โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน 76.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อย
ละ 26.49 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 19.67 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 22.24 
ล้านบาท จากการทีบ่รษิทัฯ มกีารปรบัโครงสร้างภายในท�าให้มผีูบ้รหิารเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ยงัมค่ีาใช้จ่ายด้านการตลาดและ
ค่าส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจาก 0.88 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 4.53 ล้านบาท ในปี 2553 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ให้
ความส�าคัญในการปรับแผนการตลาดรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง Brand และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาคารส�านักงานที่โรงงาน
หลังใหม่ การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อรองรับระบบ ERP รวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและรองรับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังจึงท�าให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก 6.82 ล้าน
บาท ในปี 2552 เป็น 8.37 ล้านบาท ในปี 2553 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารทีส่�าคญัในปี 2553 ประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.99 ค่าเสือ่มราคาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.92 ค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.92 และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าส่งเสรมิการขายคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.90 ของค่า
ใช้จ่ายในการขายและบริหาร

  ส�าหรบัปี 2554 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน 87.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2553 คดิเป็นร้อยละ 
13.50 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.61 ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.35 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.09 ของค่า
ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร หากพจิารณาสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมจะเท่ากบัร้อยละ 12.13 ซึง่
ลดลงจากร้อยละ 14.64 ในปี 2553 โดยมสีาเหตจุากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้รวมทีส่งูกว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร 

  ภาระดอกเบี้ยจ่าย

  ในปี 2552-2554 บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จ�านวน 4.79 ล้านบาท จ�านวน 4.54 ล้านบาท และจ�านวน 7.20 ล้าน
บาท ตามล�าดบั ภาระดอกเบีย้จ่ายส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากการใช้วงเงนิ P/N และ LC/TR ซึง่เป็นวงเงนิกูย้มืประเภท
หมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และจากการที่บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี 
2554 จึงท�าให้บริษัทฯ มีการใช้วงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนจากธนาคารในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อน�ามาใช้ในการผลิตสินค้า
เพื่อจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลท�าให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อใช้ลงทุนในโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง จึงท�าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้
ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2553 และ 2554
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it is evident that ratios of transformer sales to state agencies and enterprises were at 45.21% and 46.73% of 
all sales revenue, respectively, whereas the company had revenue from transformer sales to this group of  
customers at only 32.99% in 2009. And when the ratios of revenue from transformer sales to sales  
representatives are considered, it is evident that the ratios were at 20.25% in 2009, 19.19% in 2010, and 
16.84% in 2011.

2. Raw material costs, especially main raw materials, comprise  silicon, round enameled wire and copper 
foils, which are all raw materials with few producers and prices that fluctuate according to the supply and 
demand of the global market, thereby causing these materials to have high price fluctuations. After the 
global economic crisis, the price of silicon dropped continually from the beginning of 2009 to the end 
of 2011, which was a drop of approximately 50%, while prices for round enameled wire and copper foil 
increased gradually until the end of 2011. The prices for both types of raw materials increased until the 
prices are now approximately 15-30% higher than at the beginning of 2008.

    Expenses in Sales and Management

  The company had expenses in sales and management amounting to 60.64 million baht in 2009, 76.71 
million baht in 2010, and 87.06 million baht in 2011 amounting to ratios of 11.78%, 14.64%, and 12.13% of all 
revenue, respectively.

  In 2010, the company had expenses in sales and management amounting to 76.71 million baht, which was 
an increase of 26.49% from 2009 because the company had expenses concerning executives and employees 
which increased from 19.67 million baht in 2009 to 22.24 million baht due to the fact that the company modified 
its internal structure with an increased number of executives. Furthermore, the company also had marketing ex-
penses and sale promotion costs which increased from 0.88 million baht in 2009 to 4.53 million baht in 2010 as 
a result of the fact that the company placed importance on adjusting marketing plans, including public relations 
advertisements so the company’s brand and image could become better known with continual investments in fixed 
assets by the company, whether in terms of the office building at the new factory or replacements of computers 
to support the ERP system, including investments in factory machinery and equipment to improve production 
capacity and support production of power transformers, causing depreciation to increase from 6.82 million baht in 
2009 to 8.37 million baht in 2010. Significant expenses in sales and management in 2010 consisted of expenses 
concerned with executives and employees amounting to a ratio of 28.99%, a depreciation amounting to a ratio 
of 10.92%, travel expenses at 6.92% and expenses associated with marketing and sales promotion costs at a 
ratio of 5.90% of expenses for sales and management.

  In 2011, the company had expenses in sales and management amounting to 87.06 million baht which was an 
increase of 13.50% from 2010.  The main expenses in sales and management consisted of expenses involved with 
executives and employees at a ratio of 27.61% with a depreciation ratio of 10.35% and travel expenses at a ratio of 
7.09% of expenses in sales and management. When the ratios of expenses for sales and management to total revenue 
were considered, the ratios will be found to equal 12.13%, which was a drop from 14.64% in 2010 due to higher rates 
of increase in revenue than rates of increase in expenses for sales and management.

  Interest Burdens

  In 2009-2011, the company had interest burdens amounting to 4.79 million baht, 4.54 million baht, and 7.20 
million baht, respectively. Most of the company’s interest burdens were incurred by using P/N and LC/TR limits, which 
were current loan limits for ordering raw material purchases domestically and internationally. The fact that the company 
had a tremendous increase in sales in 2011 caused the company to have greater use of current loan limits from banks 
to order the purchase of raw materials for use in the manufacturing of products for distribution, so the company’s  
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 (ค) ก�าไรสุทธิ

  จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น ท�าให้ในปี 2552-2554 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธ ิจ�านวน 33.37 ล้านบาท จ�านวน 
43.77 ล้านบาท และจ�านวน 84.06 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราก�าไรสทุธ ิร้อยละ 6.48 ร้อยละ 8.35 และร้อยละ 11.71 
ตามล�าดับ 

  หากพจิารณาอตัราก�าไรสทุธใินช่วงทีผ่่านมาจะเหน็ได้ว่าอตัราก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ มแีนวโน้มลดลงหากรายได้ของ 
บรษิทัฯ ลดลง รวมทัง้สดัส่วนรายได้จากการขายจากการขายสนิค้าให้แก่กลุม่ลกูค้าทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูอยูใ่นสดัส่วนทีล่ด
ลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณร้อยละ 33-44 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามรายได้ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น โดย ในปี 2553 รายได้จากการขายของบริษัทฯ มีมูลค่าใกล้เคียงกับ
ปี 2552 แต่อัตราก�าไรสุทธิกลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.35 เป็นผลมาจากสัดส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐ
และรฐัวสิาหกจิเพิม่ขึน้จากร้อยละ 32.99 เป็นร้อยละ 45.21 ส�าหรบัปี 2554 อตัราก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ เท่ากบัร้อยละ 11.71 
เพิม่ขึน้จากร้อยละ 8.35 ในปี 2553 ซึง่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของบรษิทัฯ ในปี 2554 เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 36.83 
เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยมีการขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกับปี 2553 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามรายได้ตามที่กล่าวข้างต้น จึงส่งผลท�าให้อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

  เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะปรับตัวไปใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 14.61 ในปี 2552 
ร้อยละ 18.46 ในปี 2553 และร้อยละ 27.89 ปี 2554 นอกจากนี ้ในปี 2552-2554 บรษิทัฯ ยงัมกีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อื
หุ้นมาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 66.08 และร้อยละ 162.79 และร้อยละ 45.20 ตามล�าดับ

 

 2.2  ฐานะทางการเงิน

  (ก) สินทรัพย์

  ณ สิน้ปี 2552-2554 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมจ�านวน 356.06 ล้านบาท จ�านวน 357.42 ล้านบาท และจ�านวน 570.44 
ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า โดย
ในปี 2554 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 34.62 ร้อยละ 25.91 และร้อยละ 
20.54 ตามล�าดับ ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

   ลูกหนี้การค้า

  บรษิทัฯ มลีกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ�านวน 82.47 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2552 จ�านวน 64.54 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2553 และจ�านวน 120.00 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 23.16 ร้อยละ 18.06 และร้อยละ 21.04 
ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ สาเหตุที่ยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2554 มีสัดส่วนที่สูงขึ้นจาก 
ณ สิน้ป ี2553 ค่อนข้างมากเนือ่งจากรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 41 เกิดขึน้ในเดอืนธนัวาคม ซึ่งโดยปกตริะยะเวลา
ช�าระหนีข้องลกูค้าจะอยูร่ะหว่าง 30-60 วนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอยูร่ะหว่างรอเรยีกเกบ็เงนิค่าขายสนิค้าจากลกูค้าดงักล่าวและ
ส่งผลท�าให้ยอดลูกหนี้การค้าสะสมเพิ่มขึ้น

  บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าประมาณ 30-60 วัน แต่หากเป็นลูกค้าใหม่ 
บริษัทฯ อาจก�าหนดให้ลูกค้าช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสดก่อนส่งมอบสินค้า หรือช�าระเงินมัดจ�าค่าสินค้าล่วงหน้า หรือหากเป็น
ลูกค้าต่างประเทศ อาจก�าหนดให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี หรือช�าระเป็น L/C at Sight ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ลูกค้าของ
ฝ่ายขายโดยค�านึงถึงศักยภาพในการช�าระหนี้ของลูกค้าเป็นส�าคัญ โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้
เฉลี่ยเท่ากับ 54.64 วัน ในปี 2552 50.81 วัน ในปี 2553 และ 48.26 วัน ส�าหรับปี 2554
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interest has increased. Moreover, in 2010, the company had a long-term loan from a commercial bank to invest 
in projects to produce power transformers, thereby creating interest burdens from the aforementioned long-term 
loans to occur in 2010 and 2011.

  (c) Net Profits

  The aforementioned performance caused the company to have a net profit of 33.37 million baht, 43.77 
million baht, and 84.06 million baht in 2009-2011, respectively, which was a net profit rate of 6.48%, 8.35%, and 
11.71%, respectively.

  When net profit rates in the past are considered, the company’s net profit rates would show downward trends 
if the company’s revenue decreased and so would the ratios for revenue from sales of products to customers with 
high gross profit margins and reduced ratios due to expenses in sales and management at approximately 33-44% 
as long as the expenses do not fluctuate with revenue, such as expenses involving executives and employees, 
depreciation, etc. In 2010, the company’s revenue from sales came close to the same figure for 2009 while net 
profit rates increased to 8.35% as a result of increased ratios for state agencies and enterprises manufacturing 
and distributing electricity from 32.99% to 45.21%. In 2011, the company’s net profits were equal to 11.71%, 
which was an increase from 8.35% in 2010 as a result of increased revenue from the company’s sales in 2011 
which increased by 36.83% when compared to 2010 with sales of products to customer groups at ratios similar 
to 2010 while some expenses were expenses that did not fluctuate ac cording to the aforementioned revenue, 
so the company’s net profits increased. 

  Return on Equity 

  When return on equity is considered, the ratio of return on equity can be seen to adapt in the same direction 
as increased rates of net profits. The company had a return on equity ratio equal to 14.61% in 2009, 18.46% in 
2010, and 27.89% in 2011. In 2009-2011, the company also paid dividends to shareholders continually. Dividend 
rates can be calculated as 66.08%, 162.79%, and 45.20%, respectively.

 

 2.2  Financial Status

 (a) Assets

  At the end of 2009-2011, the company had total assets of 356.06 million baht, 357.42 million baht and 
570.44 million baht, respectively. The company’s main assets include lands, buildings, equipment, inventory, and 
trade accounts receivable. In 2011, the ratio of the aforementioned main assets to total assets was at 34.62%, 
25.91%, and 20.54%, respectively. The details of the main assets of the company can be summarized as follows:

    Trade Accounts Receivable

  The company had trade accounts receivable before deduction of allowance for doubtful accounts amounting 
to 82.47 million baht at the end of 2009, 64.54 million baht at the end of 2010, and 120.00 at the end of 2011, 
which was 23.16%, 18.06%, and 21.04% of total assets, respectively. The reason for trade accounts receivable 
before deduction of allowance for doubtful accounts at the end of 2011 with increased ratios from the end of 2010 
was due to the fact that approximately 41% of revenue from sales occurred in December.  The usual credit term 
for customers is 30-60 days. Therefore, the company is waiting to collect product costs from the aforementioned 
customers, thereby causing accumulative trade accounts receivable to increase.

  The company has policy for granting a credit term of approximately 30-60 days to customers.  For new 
customers, however, the company may stipulate that customers pay for products in cash before delivery, pay 
deposits for products in advance, or, in cases of overseas customers, customers may be required to transfer 
money into accounts or pay in L/C at sight, depending on the customer analysis of the Sales Department with 
primary consideration of customer capacity to pay liabilities. In the past, the company had an average collection 
period of 54.64 days in 2009, 50.81 days in 2010, and 48.26 days in 2011.
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ระยะเวลาค้างช�าระ ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 43.22 52.41 36.19 56.07 91.48 76.24

ค้างช�าระเกินก�าหนด :

  ไม่เกิน 3 เดือน 25.03 30.35 14.89 23.07 14.30 11.91

  3-6 เดือน 2.04 2.47 0.29 0.45 4.11 3.43

  6-12 เดือน 2.03 2.46 1.48 2.29 4.60 3.83

  มากกว่า 12 เดือน 10.17 12.33 11.69 18.11 5.50 4.58

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 82.47 100.00 64.54 100.00 119.99 100.00

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10.93) (11.49) (4.72)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 71.54 53.05 115.27

  จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2552-2554 มีสัดส่วนร้อยละ 52.41 
ร้อยละ 56.07 และร้อยละ 76.24 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามล�าดับ ในขณะที่ลูกหนี้ค้างช�าระ
ของบริษัทฯ มีสัดส่วนร้อยละ 47.59 ร้อยละ 43.93 และร้อยละ 23.76 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตามล�าดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและช�าระเงินของลูกค้า และจากการที่ลูกค้าเอกชนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็น
ลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไปติดตั้งในโครงการต่างๆ ดังนั้น การช�าระเงินค่า
สินค้าให้แก่บริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการได้แล้วเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งอาจต้องใช้
เวลานาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วน

  ณ สิน้ปี 2552-2554 บรษิทัฯ มสีดัส่วนลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกนิก�าหนดมากกว่า 1 ปี คดิเป็น ร้อยละ 12.33 ร้อยละ 18.11 
และร้อยละ 4.58 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ตามล�าดบั ในปี 2554 ยอดลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกนิก�าหนด 
1 ปีลดลงจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 52.95 เนื่องจากบริษัทมีการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจ�านวน 7.51 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้พิจารณาด�าเนินการต่างๆ เพื่อติดตามหนี้จ�านวนดังกล่าวซึ่งมีทั้งการด�าเนินการตามกฎหมาย หรือการเจรจาให้
ลูกหนี้ทยอยช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ส�าหรับลูกหนี้รายที่ยังสามารถติดต่อได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจ�าเป็น
ของลกูหนีแ้ต่ละราย โดยฝ่ายจดัการจะให้ความส�าคญัและมกีารตดิตามความคบืหน้าและการด�าเนนิการของฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง
อย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกเดือน ส่งผลท�าให้บริษัทฯ ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ จ�านวน 0.44 ล้านบาท ในปี 2552 จ�านวน 1.36 ล้านบาท ในปี 2553 และจ�านวน 0.20 ล้านบาท ในปี 2554

   ส�าหรบันโยบายในการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู บรษิทัฯ พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากจ�านวนทีค่าด
ว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน โดย 
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 4.72 ล้านบาท ซึ่งต�่ากว่ายอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระ
เกินก�าหนดมากกว่า 1 ปี เป็นจ�านวนเงิน 0.78 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้รายหนึ่งที่ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือนได้จ่ายช�าระ
หนี้ให้แก่บริษัทฯ บางส่วนในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ราย 

  สินค้าคงเหลือ

  ณ สิน้ปี 2552-2554 บรษิทัฯ มสีนิค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มคณุภาพและค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลง
จ�านวน 110.81 ล้านบาท จ�านวน 86.96 ล้านบาท และจ�านวน 150.44 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยส่วนประกอบของสินค้าคง
เหลือที่มีปริมาณมากที่สุด คือ วัตถุดิบ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ 44.95 ร้อยละ 54.90 ร้อยละ 48.03 
ตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
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Amount of Time Overdue On 31 DEC 2009 On 31 DEC 2010 On 31 DEC 2011
Million Baht Percent Million Baht Percent Million Baht Percent

Not Due 43.22 52.41 36.19 56.07 91.48 76.24
Overdue
  Les than 3 Months 25.03 30.35 14.89 23.07 14.30 11.91
  3-6 Months 2.04 2.47 0.29 0.45 4.11 3.43
  6-12 Months 2.03 2.46 1.48 2.29 4.60 3.83
  More than 12 Months 10.17 12.33 11.69 18.11 5.50 4.58
Trade Accounts Receivable Before 
Deduction of Allowance for 
Doubtful Debts 82.47 100.00 64.54 100.00 119.99 100.00
Less : Allowance for Doubtful Debts (10.93) (11.49) (4.72)
Trade Accounts Receivable – Net 71.54 53.05 115.27

  According to the aforementioned table, the company’s non-due debtor payment rations at the end of 
2009-2011 were 52.41%, 56.07% and 76.24% of the total trade accounts receivable before deducting the  
allowance for doubtful debts, respectively, while the company’s outstanding debtor payments had ratios of 47.59%, 
43.93%, and 23.76% of trade accounts receivable before deduction of allowance for doubtful debts, respectively. 
Most were outstanding debtor payments for no more than three months caused by the fact that the company was 
unable to collect because the company was waiting for the billing cycle and payment of customers, and due to 
the fact that most of the companies private sector customers were contractors for electrical system works who 
purchased transformers from the company for installations in various projects. Therefore, payments of product 
costs to the company depend on whether customers collect payments from project owners, which may take a long 
time on some occasions.  Nevertheless, the company was able to collect from all of the aforementioned debtors.

  At the end of 2009-2011, the company had debtor overdue ratios for more than 1 year of 12.33%, 18.11%, 
and 4.58% for trade accounts receivable before deduction of allowance for doubtful debts, respectively. In 
2011, the total debtors overdue for 1 year dropped from 2010 by 52.95% because the company amortized 
debts amounting to 7.51 million baht. However, the company considered various actions to follow-up on the  
aforementioned debts by legal actions or negotiations for customers who can be contacted to gradually pay debts 
to the company by considering the suitability and necessity of each debtor. The management gave importance 
to and closely monitored the progress and actions of related parties in meetings arranged every month, causing 
the company to receive payments from debtors who were set allowances for doubtful debts amounting to 0.44 
million baht in 2009, 1.36 million baht in 2010, and 0.20 million baht in 2011.

  With regard to policies for setting allowances for doubtful debts, the company has considered setting an 
allowance for doubtful debts from amounts expected to not be collectable by considering from experience in 
collecting debts and the current financial status of each debtor. At the end of 2011, the company set an allowance 
for doubtful debts equal to 4.72 million baht, which was 0.78 million baht less than the total trade accounts with 
overdue payments of over one year because one debtor with an outstanding overdue payment of over twelve 
months made partial payments on the debt to the company in January of 2012, so the company did not set an 
allowance for doubtful debts for that debtor.

  Inventory

  At the end of 2009-2011, the company had inventory before deducting allowances for product depreciation 
or allowances for discounted products valued at 110.81 million baht, 86.96 million baht, and 150.44 million 
baht, respectively. The largest amount of of inventory is raw materials, which can be calculated as ratios to total  
inventory at 44.95%, 54.90%, and 48.03%, respectively, because:

- Raw materials used in the production of transformers, such as silicon and copper foil, are products with 
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- วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหลก็ซลิกิอน และ Copper Foil เป็นสนิค้าทีม่ผีูผ้ลติน้อยรายและ
ในการสั่งซื้อจะต้องสั่งจองวัตถุดิบล่วงหน้าจากผู้ผลิต หรือ Supplier เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอกับวัตถุดิบที่
ต้องใช้ในการผลิต และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

- โดยทั่วไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งชุดจะต้องใช้วัตถุดิบหลายขนาด ซึ่งปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละขนาดจะ
แตกต่างกัน ในขณะที่การสั่งซื้อวัตถุดิบจะมีปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต�า่ (Minimum Order) จึงท�าให้มีวัตถุดิบ
คงเหลืออยู่จ�านวนหนึ่ง 

- เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภท เช่น Copper Foil ลวดกลมอาบน�้ายา เป็นต้น จะมีลักษณะเป็นม้วน ในการเบิกใช้
วตัถดุบิจะมเีศษทองแดงหรอืลวดทีเ่หลอืปลายม้วน ซึง่บรษิทัฯ จะพจิารณาขายเศษวตัถดุบิดงักล่าวตามความเหมาะ
สม โดยในระหว่างทีย่งัไม่ได้มกีารตดัจ�าหน่ายออกไป บรษิทัฯ จะยงัคงบนัทกึเศษทองแดงหรอืลวดดงักล่าวเป็นวตัถดุบิ
คงเหลือ

  อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทฯ ได้น�าระบบ ERP เข้ามาช่วยบริหารงานโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงระบบวางแผน
การผลิตและระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 จะส่งผลท�าให้การบริหารสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อ
วัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 49.81 44.95 47.41 54.52 72.26 48.03

งานระหว่างท�า 14.88 13.43 9.06 10.42 13.99 9.30

สินค้าส�าเร็จรูป 46.12 41.62 30.16 34.68 53.40 35.5

สินค้าระหว่างทาง 10.79 7.17

รวมสินค้าคงเหลือ 110.81 100.00 86.96 100.00 150.44 100.00

หัก : ส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพและส�ารองค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

(1.13) (1.09) (2.62)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 109.68 85.87 147.82

  หากพิจารณาสัดส่วนสินค้าส�าเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.62 ณ สิ้นปี 2552 ร้อยละ 34.68 ณ สิ้นปี 
2553 ร้อยละ 35.50 ณ สิน้ปี 2554 จะเหน็ว่าเปลีย่นแปลงไปไนทศิทางเดยีวกนักบัระยะเวลาการขายสนิค้าซึง่เท่ากบั 43.16 
วัน 36.27 วัน และ 29.72 วัน ตามล�าดับ ทั้งนี้ สินค้าส�าเร็จรูป ประกอบด้วย (1) หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอจัด
ส่งให้แก่ลกูค้า เนือ่งจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่ บรษิทัฯ จะจดัส่งสนิค้าให้แก่ลกูค้าตามสถานทีท่ีล่กูค้าระบไุว้ 
ดังนั้น ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งลูกค้าจะแจ้งเลื่อนก�าหนดการจัด
ส่งหม้อแปลงไฟฟ้า ท�าให้บริษัทฯ จะยังคงบันทึกหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสินค้าส�าเร็จรูป เนื่องจากตามนโยบายบัญชี
ของบริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเมื่อได้จัดส่งหม้อแปลงให้แก่ลูกค้าแล้วเท่านั้น (2) หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตส�ารองไว้เพื่อ
ขาย จากการทีใ่นปี 2551 ยอดขายของบรษิทัฯ เตบิโตอย่างก้าวกระโดด บรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญักบัการผลติหม้อแปลงไฟ
ฟ้าส�าเร็จรูปส�ารองไว้เพื่อขายมากขึ้นในปี 2552 โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดมาตรฐานที่มียอดสั่งซื้อเป็นประจ�า ซึ่งจะ
ช่วยให้บรษิทัฯ สามารถวางแผนการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จากสาเหตดุงักล่าวจงึท�าให้บรษิทัฯ มหีม้อแปลง
ส�าเร็จรูปคงเหลือเพิ่มขึ้น 

  ส�าหรบัปี 2554 บรษิทัฯ มสีนิค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มคณุภาพและค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงจ�านวน 
150.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 73.00 โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองดังกล่าว ประกอบ
ด้วย วัตถุดิบจ�านวน 72.26 ล้านบาท งานระหว่างท�าจ�านวน 13.99 ล้านบาท และสินค้าส�าเร็จรูปจ�านวน 64.19 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 51.36 ร้อยละ 54.27 และร้อยละ 112.84 ตามล�าดับ จะเห็น
ได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 250 
ล้านบาท บรษิทัฯ จงึต้องมกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิล่วงหน้า รวมทัง้ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่รอส่งมอบให้แก่ลกูค้าตามก�าหนดเวลา  
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few producers which have to be ordered in advance from producers or suppliers in order to have adequate 
amounts of raw materials for production and reduce risks from fluctuations in raw material prices.

- Generally speaking, the production of one set of transformers requires several sizes of raw materials. 
The amount of raw materials used for each size will be different and there will be minimum orders of raw 
materials, causing a certain amount of raw materials to remain in inventory.

- Because some types of raw materials, such as copper foil and round enameled wire, etc., are coiled, there 
will be scraps of copper or wire at the end of coils when raw materials are checked out. The company will 
consider sales of the aforementioned scraps of raw materials as deemed appropriate. When raw material 
scraps are not sold, the company will continue to record the aforementioned scraps of copper or wire as 
raw materials in inventory.

  However, because the company has implemented an ERP system to help with overall corporate  
management, including systems for production planning and systems for raw material purchase orders in the 
fourth quarter of 2009, the management of inventory and purchase orders of raw materials will be more efficient 
in the future.

On 31 DEC 2009 On 31 DEC 2010 On 31 DEC 2011

Million Baht Percent Million Baht Percent Million Baht Percent

Raw Materials  49.81 44.95 47.41 54.52 72.26 48.03
Work In Process  14.88 13.43 9.06 10.42 13.99 9.30
Finished Goods  46.12 41.62 30.16 34.68 53.40 35.5
Finished Goods in Transit 10.79 7.17
Total Inventory 110.81 100.00 86.96 100.00 150.44 100.00
Less : Allowance for 
Obsolete and decline
in value of inventories

 (1.13) (1.09) (2.62)

Inventory – Net 109.68 85.87 147.82

  When the ratios of ready-made products to inventory equaling 41.62% at the end of 2009, 34.68% at the end 
of 2010, and 35.50% at the end of 2011 are considered, it is evident that the ratios changed in the same direction 
as period for selling products which were equal to 43.16 days, 36.27 days, and 29.72 days, respectively.  The 
company’s ready-made products comprise: (1) complete transformers awaiting delivery to customers because 
the company delivers products to customers at places designated by customers in most transformer sales while 
customers will prepare facilities to receive transformers from the company. Customers will sometimes notify the 
company to reschedule deliveries of transformers, so the company has to continue recording the aforementioned 
transformers as ready-made products because, according to the company’s accounting policy, ready-made 
products can be recorded as revenue only when transformers have been delivered to customers and (2) when 
transformers are reserved for sales. The fact that the company’s sales in 2008 had a growth spurt caused the 
company to pay greater attention to producing more ready-made transformers as reserves for sale in 2009. 
These transformers are standard transformers with regular purchase orders, which helped the company have 
more effective production plans. The aforementioned reasons caused the company to have more ready-made 
transformers in inventory.

  In 2011, the company had inventory before deducting allowances for product depreciation and allowances 
for product discounts amounting to 150.44 million baht, which was a 73.00% increase from the end of 2010. The 
aforementioned inventory before deduction consisted of raw materials amounting to 72.26 million baht, ongoing 
work amounting to 13.99 million baht, and ready-made products amounting to 64.19 million baht, which were 
increases from the end of 2010 by 51.36%, 54.27%, and 112.84%, respectively. It is evident that inventory before 
deduction increased significantly as a result of the fact that the company had undelivered work on 31 December 
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  ณ สิ้นปี 2553 และปี 2554 บริษัทฯ มีการตั้งส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพเท่ากับ 0.43 ล้านบาท และ1.71 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ซึ่งเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของสินค้า
คงเหลือแต่ละรายการ หากรายการใดไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ บริษัทฯ จะพิจารณาขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นเศษ
วัตถุดิบและตั้งส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพเท่ากับผลต่างระหว่างต้นทุนและราคาที่คาดว่าจะขายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มี
การตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเท่ากับ 0.66 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 และ 0.40 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งเป็นการ
ตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูป โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่างราคาต้นทุนของหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเร็จรูปกับมูลค่าสุทธิที่
คาดว่าจะได้จากการขาย

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ�านวน 129.48 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 จ�านวน 157.73 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2553 และจ�านวน 197.51 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 36.36 ร้อยละ 44.13 และ
ร้อยละ 34.62 ตามล�าดบั โดยในปี 2552 บรษิทัฯ ได้มกีารลงทนุต่อเตมิอาคารส่วนผลติ อาคารทดสอบหม้อแปลงและอาคาร
โรงอาหารรวมมลูค่า 12.08 ล้านบาท และลงทนุซือ้เครือ่งทดสอบฟ้าผ่า (Impulse Test) มลูค่า 3.32 ล้านบาท และในปี 2553 
บริษัทฯ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานจ�านวน 13.45 ล้านบาท รวมทั้งมีการลงทุนในโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบก�าลงั จงึท�าให้ต้องมกีารต่อเตมิอาคารเพือ่รองรบัการผลติในส่วนดงักล่าวจ�านวน 8.01 ล้านบาท และลงทนุซือ้เครือ่งจกัร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ�านวน 15.49 ล้านบาท เช่น เครื่องพันคอยล์ เครน แท่นเรียงเหล็ก เตาอบหม้อแปลง เป็นต้น

  ส�าหรบัปี 2554 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธเิพิม่ขึน้จากปี 2553 จ�านวน 39.78 ล้านบาท เนือ่งจากบรษิทัฯ 
มีการก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่จ�านวน 28.98 ล้านบาท (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพิ่มขึ้น 25.10 ล้านบาท เช่น เครื่องพันคอยล์ เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเช็คกระแสไฟฟ้าหม้อแปลง เป็นต้น 

  (ข) สภาพคล่อง

  กระแสเงินสด

  ในปี 2552 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากการด�าเนนิงานจ�านวน 25.75 ล้านบาท เนือ่งจากลกูหนีก้ารค้าทีเ่พิม่
ขึน้ 10.59 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืลดลงจ�านวน 54.57 ล้านบาท และจ่ายช�าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้าจ�านวน 26.67 ล้านบาท ใน
ขณะทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมการลงทนุจ�านวน 19.12 ล้านบาท โดยน�าเงนิไปลงทนุซือ้สนิทรพัย์จ�านวน 
24.01 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญประกอบด้วย การต่อเติมอาคารส่วนผลิต อาคารทดสอบหม้อแปลง และอาคารโรงอาหาร
รวมมูลค่า 12.08 ล้านบาท และซื้อเครื่องทดสอบฟ้าผ่า (Impulse Test) มูลค่า 3.32 ล้านบาท และซื้อเครื่องใช้และเครื่อง
ตกแต่งส�านักงานและยานพาหนะเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 24.46 
ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการจ�านวน 14.50 ล้านบาท ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�านวน 
4.81 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 20 ล้านบาท ในขณะที่มีการรับช�าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จ�านวน 12.50 ล้านบาท จากสาเหตดุงักล่าวท�าให้ในปี 2552 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธจิ�านวน 
17.83 ล้านบาท

  ในปี 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน 127.89 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไร
ก่อนหกัภาษจี�านวน 64.17 ล้านบาท และได้รบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าจ�านวน 17.74 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืลดลงจ�านวน 
23.85 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ�านวน 41.46 ล้านบาท โดยได้น�าเงินไป
ลงทุนซื้อสินทรัพย์จ�านวน 47.16 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง 5.42 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย การซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานจ�านวน 14.09 ล้านบาท และลงทุนในโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบก�าลงัซึง่รวมทัง้การก่อสร้างอาคารเพิม่เตมิและซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ประมาณ 23.50 ล้านบาท นอกจากนีบ้รษิทัฯ มี
กระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 61.24 ล้านบาท โดยเป็นการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 
จ�านวน 7.61 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน 5.86 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 72.30 ล้าน
บาท จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�านวน 25.18 ล้านบาท

  ส�าหรับปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน 30.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มี
ก�าไรก่อนหกัภาษสีงูถงึ 117.36 ล้านบาทและน�าไปใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในส่วนของสนิค้าคงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้จ�านวน 63.47 
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2011 valued at 250 million baht, thereby requiring the company  to purchase raw materials in advance apart 
from manufacturing transformers to deliver to customers on schedule.

  At the end of 2010 and 2011, the company established an allowance for products with depreciating 
value at 0.43 million baht and 1.71 million baht, respectively, for all types of inventory. The Production  
Department considers uses of each inventory. Any inventory item that cannot be reused is considered for sale as 
raw material scrap by the company and the company sets the allowance for depreciated product value equal to 
the difference between costs and expected prices. Moreover, the company has also established an allowance 
for product discounts at equal to 0.66 million baht at the end of 2010 and 0.40 million baht at the end of 2011 
for ready-made products by considering the difference between the costs of ready-made transformers and net 
values expected to be received from sales.

    Land, Buildings and Equipment

  The company has land, buildings, and structures with a net value of 129.48 million baht at the end of 
2009, 157.73 million baht at the end of 2010, and 197.51 million baht at the end of 2011, which were ratios to total 
assets equal to 36.36%, 44.13%, and 34.62%, respectively. In 2009, the company invested in additions to the 
production building, the transformer testing building and the cafeteria building for the total value of 12.08 million 
baht and invested in the purchase of an Impulse Test machine valued at 3.32 million baht. In 2010, the company 
purchased land for the construction of an office building valued at 13.45 million baht and invested in projects to 
produce power transformers, thereby necessitating additions to buildings in order to support the aforementioned 
production valued at 8.01 million baht along with investments to purchase more machinery and equipment valued 
at 15.49 million baht such as coil winding machines, cranes, racks for stand-by steel, transformer furnaces, etc.

  As of 2011, the company had lands, buildings, and equipment at net values which increased from 2010 
by 39.78 million baht because the company constructed the new office buildings amounting to 28.98 million 
baht (under construction) and invested in the purchase of additional machinery and equipment valued at 25.10  
million baht, such as coil winding machines, metal cutting machines, machines for checking transformer  
electricity currents, etc.

  (b) Liquidity

   Cash Flows

  In 2009, the company has net cash flow acquired from operations amounting to 25.75 million baht due 
to trade accounts receivable which increased by 10.59 million baht,  inventory which reduced by 54.57 million 
baht and payments for trade accounts payable amounting to 26.67 million baht. The company had net cash flow 
spent in investment activities amounting to 19.12 million baht and the company invested 24.01 million baht in 
the purchase of assets with main transactions consisting of additions to the production building, the transformer 
testing building and the cafeteria building for a total value of 12.08 million baht. And the company purchased 
an Impulse Test machine valued at 3.32 million baht along with the purchases of additional instruments, office 
decorations, and vehicles. Furthermore, the company had net cash flow spent in financing activities at 24.46 
million baht which consisted of loan payments from directors amounting to 14.50 million baht, payments of  
long-term loans from banks amounting to 4.81 million baht and payments of dividends to shareholders amounting 
to 20 million baht while accepting payments of share values for increasing remaining capital amounting to 12.50 
million baht. The aforementioned reasons caused the company to have reduced cash and cash equivalents in 
2009 amounting to 17.83 million baht.

  In 2010, the company had a net cash flow from operations at 127.89 million baht because the company 
had profits before tax deduction of 64.17 million baht, received payments from trade accounts receivable at 
17.74 million baht, and inventory reduced by 23.85 million baht while the company spent cash flow in investment  
activities amounting to 41.46 million baht. The company invested 47.16 million baht in purchases of assets and 
bank deposits with limitations reduced by 5.42 million baht with the main transaction consisting of purchases 
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ล้านบาทและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 63.58 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 33.70 ล้านบาท ในขณะ
ที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 113.40 ล้านบาท โดยน�าเงินไปลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิด
กรุงไทยสะสมทรัพย์จ�านวน 52.10 ล้านบาทและลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 61.42 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญประกอบ
ด้วย เครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน 25.10 ล้านบาท อาคารส�านักงานแห่งใหม่จ�านวน 28.97 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 82.68 ล้านบาท โดยได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 95.94 ล้าน
บาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 21.00 ล้านบาท จากเหตุดังกล่าวท�าให้ในปี 2554 บริษัทฯมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน 0.35 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 25.75 127.89 30.37

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (19.12) (41.46) (113.40)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (24.26) (61.24) 82.68

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (17.83) 25.18 (0.35)

  อัตราส่วนสภาพคล่อง

  ณ สิ้นปี 2552-2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.10 เท่า 1.49 เท่า  และ 1.97 เท่า ตามล�าดับ และมี
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เท่ากบั 0.94 เท่า 0.79 เท่า และ 1.16 เท่าตามล�าดบั สาเหตทุีอ่ตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็มี
ส่วนต่างจากอตัราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนัน้ เนือ่งจากบรษิทัฯ มสีดัส่วนสนิค้าคงเหลอืต่อสนิทรพัย์หมนุเวยีนในอตัรา
ที่สูงคิดเป็นร้อยละ 51.22 ร้อยละ 44.45 และร้อยละ 40.23 ตามล�าดับ

  เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 59.07 วัน ในปี 2552 60.01 วัน ใน
ปี 2553 และ 47.05 วนั ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2552 บรษิทัฯ ได้น�าระบบ ERP เข้ามาใช้ในการบรหิารด้านการขายและ
สนิค้าคงเหลอื ท�าให้การบรหิารสนิค้าคงเหลอืทัง้วตัถดุบิ งานระหว่างท�า และสนิค้าส�าเรจ็รปูมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ส่งผล
ให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 30.13 วัน ในปี 2554 ส�าหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2552-2554 
อยูท่ี ่54.64 วนั  50.81 วนั และ 48.26 วนั ตามล�าดบั ส่วนระยะเวลาช�าระหนีอ้ยูท่ี ่38.73 วนั  27.07 วนั และ 31.34 วนั ตาม
ล�าดับ

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.10  1.49 1.97

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า)  0.94  0.79 1.16

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  54.64  50.81 48.26

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  43.16  36.27 30.13

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)  38.73  27.07 31.34

Cash Cycle  (วัน)  59.07  60.01 47.05
  

  (ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

  หนี้สิน

  ณ สิ้นปี 2552-2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 104.76 ล้านบาท จ�านวน 134.65 ล้านบาท จ�านวน 190.41 ล้าน
บาท ตามล�าดับ จะเห็นว่าหนี้สินรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอดเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อ
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of land to construct the office building at 14.09 million baht and investments in the project to produce power 
transformers including additional constructions of buildings and purchases of machinery and equipment at 
approximately 23.50 million baht. Moreover, the company spent 64.24 million baht of net cash flow in financing 
activities with 7.61 million baht in short-term loans from financial institutions, 5.86 million baht in an increase in 
long-term loans and 72.30 million baht paid as dividends to shareholders, so the company had increased net 
cash and cash equivalents iby 25.18 million baht.

  In 2011, the company had net cash flow acquired from operations amounting to 30.37 million baht because 
the company had profits before tax deduction at 117.36 million baht, used profits as working capital to increase 
inventory at 63.47 million baht, had increased trade accounts receivable amounting to 63.58 million baht, and trade 
accounts payable increased by 33.70 million baht while the company spent 113.40 million baht of net cash flow in 
investment activities by using 52.10 million baht to make a temporary investment in the Krung Thai Sa-Som-Sub 
Fund (KTFS) and investing 61.42 million baht in purchases of fixed assets. The main transactions associated with 
fixed assets consisted of machinery and equipment valued at 25.10 million baht including a new office building 
amounting to 28.97 million baht. Furthermore, the company had net cash flow from financing activities amounting 
to 82.68 million baht by receiving 95.94 million baht from issuing shares to increase capital while paying 21.00 
million baht as dividends to shareholders, causing the company to have cash and cash equivalents reduced by 
0.35 million baht in 2011.

 (Unit: Million Baht) 2009 2010 2011
Net Cash Gained (Used) from Operations Activities 25.75  127.89 30.37
Net Cash Gained (Used) from Investing Activities  (19.12)  (41.46) (113.40)
Net Cash Gained (Used) from Financing Activities  (24.26)  (61.24) 82.68
Increased Cash and Cash Equivalents (Decrease) - Net  (17.83)  25.18 (0.35)

   Liquidity Ratios

  At the end of 2009-2011, the company had liquidity ratios amounting 2.10 times, 1.49 times, and 1.97 times, 
respectively, while having a quick liquidity ratios equal to 0.94 times, 0.79 times, and 1.16 times, respectively. 
The cause of the considerable difference in quick liquidity ratios from liquidity ratios was due to the company’s 
high ratios of inventory to current assets at 51.22%, 44.45%, and 40.23%, respectively.

  When the company’s cash cycle is considered, it is evident that the company had cash cycle of equal to 
59.07 days in 2009, 60.01 days in 2010, and 47.05 days in 2011. Since the fourth quarter of 2009, the company 
implemented the ERP system in the management of sales and inventory, causing more effective management 
of inventory, including raw materials, ongoing work and ready-made products so the average time for selling 
products to decrease to 30.13 days in 2011. The average time for collecting the company’s debts in 2009-2011 
was 54.64 days, 50.81 days, and 48.26 days, respectively, while the debt payment periods were at 38.73 days, 
27.07 days, and 31.34 days, respectively.

2009 2010 2011

Liquidity Ratios  (times)  2.10  1.49 1.97
Quick Liquidity Ratios  (times)  0.94  0.79 1.16
Average Collection Period  (days)  54.64  50.81 48.26
Average Sales Period   (days)  43.16  36.27 30.13
Credit Term   (days)  38.73  27.07 31.34
Cash Cycle    (days)  59.07  60.01 47.05

  (c) Sources of Capital

  Liabilities

  At the end of 2009-2011, the company had total liabilities of 104.76 million baht, 134.65 million baht, 
190.41 million baht, respectively. It is evident that total liabilities have upward trends because increased sales 
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การผลติสนิค้าเพิม่ขึน้ตามไปด้วย อย่างไรกต็าม หากพจิารณาโครงสร้างหนีส้นิของบรษิทัฯ จะพบว่าหนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนี้
สินหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับร้อยละ 97.42 ณ สิ้นปี 
2552 และร้อยละ 96.58 ณ สิ้นปี 2553 และร้อยละ 98.13 ณ สิ้นปี 2554 หนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญ ประกอบด้วย เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 33.85 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทตั๋ว
สัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) และ LC/TR ที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจาก
นี้ หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึงเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 32.02 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 251.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จ�านวน 45.87 ล้านบาท 
เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้เรยีกช�าระเงนิค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืจ�านวน 12.50 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 25 ของเงนิค่าหุน้เพิม่ทนุทัง้หมด 
ในเดือนมกราคม 2552 ส่งผลท�าให้ทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านบาท รวมทั้งมีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ จ�านวน 33.37 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 222.77 ล้านบาท  
โดยมกีารจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 72.30 ล้านบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกี�าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลการด�าเนนิงานในปี 2553 
จ�านวน 43.77 ล้านบาท 

  ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 380.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นลดลงจาก ณ สิ้นปี 2553 จ�านวน 157.26 
ล้านบาท เนือ่งจาก บรษิฯ มกีารเพิม่ทนุโดยทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี 2554 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2554 ได้มมีตอินมุตัใิห้บรษิทัฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาทท�าให้ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ�านวน 45.94 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 21 ล้านบาท และบันทกึประมาณการหนี้สินส�าหรับ
ต้นทุนในอดีตตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จ�านวน 1.74 ล้านบาท ซึ่งการบันทึก
ดังกล่าวเป็นผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ที่เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2554 ในขณะที่บริษัทฯ มีก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการของปี 2554 จ�านวน 84.06 ล้านบาท

  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.42 เท่า ณ สิ้นปี 2552 และเท่ากับ 0.60 เท่า ณ สิ้นปี 2553 
และเท่ากบั 0.50 เท่า ณ สิน้ปี 2554 สาเหตหุลกัทีอ่ตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในปี 2553 เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้
มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 72.30 ล้านบาท ส่งผลท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 222.77 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2553 

  ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.50 เท่า ซึ่งลดลงจาก 0.60 เท่า ณ สิ้นปี 2553 
เป็นผลจากการทีบ่รษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทนุและก�าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ตามทีไ่ด้อธบิายในหวัข้อหนีส้นิและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

 2.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

 2.3.1 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลงาน

  เนื่องจากลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภูมิภาค จะมีกระบวนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธีประกวดราคา ท�าให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ 
อาจมีความไมแ่นน่อนเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากขึน้อยูก่บัความสามารถในการประมูลงาน นอกจากนี้ ยงัขึ้นอยู่กบัภาวะ
เศรษฐกจิและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคญั ซึง่จะส่งผลกระทบถงึช่วงระยะเวลาทีห่น่วยงานดงักล่าวจะ
เปิดประมูลงาน โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณร้อย
ละ 32-45 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้ติดต่อท�าธุรกิจกันมาเป็นเวลานานท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง กฟน. และ กฟภ. มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ความเชื่อถือในด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบกับบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่สามารถ
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caused increased orders of raw materials for production. However, when the company’s liability structure is 
considered, most liabilities can be found to be current liabilities in the company’s normal business transactions 
equal to 97.42% at the end of 2009, 96.58% at the end of 2010, and 98.13% at the end of 2011 when considered 
in terms of ratios to total liabilities. Significant current liabilities consisted of short-term loans from financial  
institutes at 33.85% of total liabilities at the end of 2011, most of which were promissory notes (P/N) and LC/
TR used in ordering purchases of raw materials domestically and abroad. Furthermore, currently liabilities also 
included trade accounts payable which had a ratio of 32.02% of total liabilities at the end of 2011.

  Shareholder Equity

  At the end of 2009, the company had shareholder equity valued at 251.30 million baht which was an 
increase of 45.87 million baht from the end of 2008 because the company collected outstanding shareholder 
payment amounting to 12.50 million baht which was 25% of all increased capital shares in January 2009, so 
the company’s paid capital increased to 150 million baht with increased accrued profits from the company’s 
performance amounting to 33.37 million baht.  And at the end of 2010, the company had shareholder equity of 
222.77 million baht with dividend payments amounting to 72.30 million baht while the company had accrued 
profits increasing from performance in 2010 of 43.77 million baht.

  At the end of 2011, the company had shareholder equity of 380.03 million baht which increased from 
the end of 2010 by 157.26 million baht because the company increased capital by the resolution of the general 
meeting of 2011 on 18 March 2011 which approved of the company’s increased registered capital by 50 million 
baht, so the company had registered capital of 200 million baht and premium on share capital of 45.94 million 
baht at the end of 2011. Moreover, the company paid dividends amounting to 21 million baht and recorded  
estimates of liabilities for past costs according to obligations for employee benefits on 1 January 2011 amounting 
to 1.74 million baht. The aforementioned records were an impact from International Accounting Standard Volume 
19, Employee Benefits, which has been effective since 1 January 2011. The company had accrued profits which 
increased from the performance of 2011 by 84.06 million baht.

  Suitability of Capital Structure

 The company had a liability to shareholder equity of 0.42 times at the end of 2009, 0.60 times at the end of 2010, 
and 0.50 times at the end of 2011. The main cause for the increase in the liability to capital ratio in 2010 occurred 
because the company paid dividends to shareholders amounting to 72.30 million baht, so shareholder equity 
was reduced to 222.77 million baht at the end of 2010.

  At the end of 2011, the company had a liability to shareholder equity ratio equal to 0.50 times, which was a 
decrease from 0.60 times at the end of 2010 due to the fact that the company had increased shareholder equity 
from an increase of capital and net profits as explained under the topic on liabilities and shareholder equity.

 2.3  Key Factors and Influences with Potential Impact on Future Performance and Financial Status

 2.3.1 Impacts from Uncertain Bidding Results
  Because the company’s customers who are state agencies and enterprises producing and  

distributing electricity, such as the Metropolitan Electricity Authority and the Provincial Electricity  
Authority, with processes for purchasing transformers by the method of bidding, the company’s revenue 
from sales may have greater uncertainty, depending upon bidding capacity while also depending upon 
the economic conditions and budgets of each agency, which will have impact on the times when the 
aforementioned agencies will hold biddings. In the past, the company has had revenue from the sales 
of transformers to this group at approximately 32-45% of total revenue from sales, which is a high ratio. 
However, the company and the company’s executives have had business contacts with these agencies 
for a long period of time, so the company has had ongoing good relationships with both MEA and PEA 
while also receiving credibility in terms of transformer quality in addition to the fact that the company is 
one of only a few manufacturers capable of producing high quality transformers to meet the needs of 
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ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของหน่วยงานทั้งสองแห่ง ผู้บริหารจึงเชื่อว่าบริษัทฯ 
มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ทั้ง กฟน. และ กฟภ. ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

 2.3.2 ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่

  เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีจะเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน โดยมีผล
บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 ท�าให้บรษิทัฯ ต้องมกีารตัง้ประมาณหนีส้นิส�าหรบัเงนิชดเชยเกษยีณอาย ุหรอืออก
จากงานส�าหรบัต้นทนุในอดตี ซึง่บรษิทัฯ ได้บนัทกึรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิดงักล่าวโดยปรบัลดก�าไรสะสม ณ วนัที ่1 
มกราคม 2554 จ�านวน 1.74 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด ซึง่ค�านวณโดยผูเ้ชีย่วชาญทางคณติศาสตร์ประกนัภยัด้วยเทคนคิการประมาณการ
ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั (Acturial Technique) จากเดมิทีบ่รษิทัฯ จะบนัทกึรายการเงนิชดเชยเป็นค่าใช้จ่าย
เมือ่มกีารจ่ายเงนิชดเชยให้แก่พนกังานเท่านัน้ ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชฉีบบัดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบท�าให้บรษิทัฯ ต้องบนัทกึค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ และจะส่งผลท�าให้ก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ลดลง อย่างไรกต็าม 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีจ�านวนไม่มาก โดยในปี 2554 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จ�านวน 0.29 ล้านบาท 

3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  ในรอบปีบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้
แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 730,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดัง
กล่าว บรษิทัฯ ไม่มค่ีาบรกิารอืน่ทีต้่องช�าระให้กบัผูส้อบบญัช ีส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และบคุคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

both agencies. Therefore, the company’s executives believe the company to have sufficient capacity to 
distribute transformers to both MEA and PEA continually in the long run.

2.3.2 Impacts from New Accounting Standards
   Because the Federation of Accounting Professions will begin to use International Accounting 

Standard Volume 19, Employee Benefits, with the effect of enforcement beginning on 1 January 2011, 
the company had to estimate liabilities for compensations, retirements, or resignations for past costs. 
The company recorded the aforementioned liability estimates by reducing consolidated profits on  
January 2011 by 1.74 million baht. Furthermore, the company will have to consider setting estimates for the  
aforementioned expenses and recording them as expenses in each period calculated by insurance 
mathematical experts with the Acturial Technique instead of recording remuneration as expenses when 
remuneration was paid to employee as was done in the past. Therefore, the fact that the company must 
comply with the aforementioned accounting standard may cause the company to record more expenses, 
thereby reducing the company’s net profits. However, the aforementioned expenses will not be excessive. 
In 2011, the company recorded expenses in this part at 0.29 million baht.

3 Auditing Remuneration

  At the fiscal year ending 31 December 2011, the company paid auditing remuneration to the company’s 
auditor, Grant Thornton Company Limited, amounting to 730.000 baht. Other than the aforementioned fees, the 
company has no fees for other services to pay to auditors, the auditing office, persons or businesses involved 
with the auditor, or persons or business involved with the auditing office.
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กิจกรรม CSR
Corporate Social Responsibility Activities

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
เป็นระบบตามแนวทาง มอก.26000  บริษัทฯ ได้ส่งทีมงานเข้าร่วมศึกษา
แนวทางปฏิบัติในโครงการ มอก.26000 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัด
โดยส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม และ
ได้รบัใบประกาศนยีบตัรเป็นหน่วยงานต้นแบบ จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2554

  With its firm commitment to systematically showing social 
responsibility according to TIS 26000 guidelines, the company has 
sent its team to participate in studying practice guidelines in the TIS 
26000 Project for Sustainable Development which was helped by 
the Office of Thai Industrial Standards, Ministry of Industry, and has 
been certified as a model agency by the Minister of Industry on 26 
September 2011.

 บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีาชมุชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อมทีด่ ีเป็นปัจจยัหลกัที่
จะสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขององค์กร และประเทศชาติ ดงันัน้บรษิทัฯ 
จงึได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชมุชน
และสงัคมอย่างสม�า่เสมอและรอบด้าน ซึง่ใน
ปี 2554 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้เข้าไปสนบัสนนุ
กิจกรรมทางสังคมภายใต้โครงการ “คิวทีซี 
ท�าดีเพื่อพ่อ”  ดังนี้

ด้านสังคม : Society

คิวทีซี ท�าดีเพื่อพ่อ
QTC’s Good Deeds 
for the King

The company is well aware that good 
communities, society and the environment 
are key factors supporting economic 
growth for corporations and the nation.  
Therefore, the company has participated 
in the activities of communities and  
society on a regular basis and everywhere.  
In 2011, the company supported social 
activities under the project “QTC’s Good 
Deeds for the King”

❑	 QTC’s Good Deeds for The King, “Love the Children” chapter involved holding 
activities on National Children’s Day in cooperation with the Mabyangporn  
Administration Organization on 8 January 2011 at Ban Huayprab School, 
Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong.  On this occasion, the company 
sent a team of “Good Deeds for The King” volunteers to participate in the 
activities, set up a booth with fun games, gift giveaways and awards for kids.  
The booth was well received by students, teachers, parents and related  
government agencies.  The atmosphere at the event was full of happiness and 
fund for both givers and receivers.

❑ ควิทซี ีท�าดเีพือ่พ่อ  ตอน  “รกัเดก็”  เป็นการจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตร่ิวมกบัองค์การ
บริหารส่วนต�าบลมาบยางพร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านห้วย
ปราบ ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ในการนี้บริษัทฯ ได้ส่งทีม
งานอาสาท�าดเีพือ่พ่อ เข้าร่วมกจิกรรม จดัตัง้บธู มเีกมส์การละเล่น แจกของขวญั ของ
รางวลัให้กบัเดก็ ๆ ซึง่ได้รบัการตอบรบัจากนกัเรยีน คณุคร ูผูป้กครอง ตลอดจนหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน 
ของผู้ให้ และผู้รับ
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❑ คิวทีซีท�าดีเพื่อพ่อ ตอน “ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย 
สึนามิ ประเทศญี่ปุ่น” และ “ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย
น�้าท่วมภาคใต้” เป็นการจัดกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในความรับผิดชอบต่อสังคม แม้จะไม่ใช่
คนในชมุชน ไม่ใช่คนไทย แต่เรากส็ามารถแบ่งปันน�า้ใจ
ให้กับเพื่อนร่วมโลกได้  กิจกรรมนี้ได้จัดให้มีการแสดง 
มินิคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยวงดนตรี 
ของบริษัทฯ ร้อง เล่น เต้น ร�า โดยพนักงานของบริษัทฯ 
จดุประสงค์เพือ่เรีย่รายเงนิบรจิาคส่งผ่านความช่วยเหลอื
ให้กบัพีน้่องชาวไทยภาคใต้ทีป่ระสบภยัน�า้ท่วม และส่ง
ผ่านความช่วยเหลือไปยังมิตรประเทศชาวญี่ปุ่นที่ประ
สบภยัสนึาม ิ โดยรวบรวมส่งเงนิบรจิาคทัง้หมดผ่านทาง
สภากาชาดไทย ในงานนี้ท่านประธานบริษัทฯ คุณพูล
พิพัฒน์ ตันธนสิน ให้เกียรติเป็นนักร้องรับเชิญสามารถ
เรียกเงินบริจาคได้อย่างมากมาย

❑ QTC’s Good Deeds for The King, “Aid for Japan 
Tsunami Victims” and “Aid for Southern Thailand 
Flood Victims” chapters involved holding activities 
focused on employee participation in corporate 
social responsibility.  Although we may not be 
community residents, or even Thais, we can share 
kindness with our global friends.  This activity 
featured a mini concert on 1 April 2011 with the 
company’s own band who sang, played and danced.  
The objective of the company’s employees was 
to raise donations to aid flood victims in Southern 
Thailand and to send friendly aid to tsunami victims 
in Japan.  All funds raised were sent through the 
Thai Red Cross.  At this event,  QTC Chief Execu-
tive Officer, Mr.Poonphiphat Tantanasin, honored 
the event as a guest singer who was able to bring 
in a lot of money. 

❑ ควิทซีที�าดเีพือ่พ่อ ตอน “ร่วมใจปลกูป่าลดภาวะโลกร้อนปี 2” เมือ่
วนัที ่11 มถินุายน 2554 เป็นกจิกรรมระยะยาวต่อเนือ่ง 3 ปี ปีละ 500 ต้น
บนเนือ้ที ่15 ไร่ ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ก�าหนดให้มีการปลูกป่าบกยืนต้นเพื่อ
ฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ในพืน้ทีเ่หนอือ่างเกบ็น�า้คลองใหญ่ ต�าบลระหาร อ�าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

❑ QTC’s Good Deeds for The King, “Second Annual Tree Plant-
ing to Reduce Global Warming” chapter on 11 June 2011 is a 
three-year activity for planting 500 trees over an area of fifteen rai.  
The project has received cooperation from the Office of Natural 
Resources and Environment, Rayong Province with a schedule to 
plant trees in order to restore forest conditions above the Khlong 
Yai Reservoir, Raharn, Pluakdaeng, Rayong.
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❑ Mr. Siripong Boontam, Deputy Managing  
Director, granted academic scholarships to students 
in the program to continue the traditional candle 
procession in Mabyangporn for a total of 10,000 
baht in addition to participating in the activities 
with state agencies and the local residents 
on 14 July 2011 at the Mabyangporn Tambon  
Administration Organization Office.

❑ คณุศริพิงศ์ บญุตาม รองกรรมการผูจ้ดัการมอบทนุการ
ศกึษาแก่นกัเรยีนในโครการ สบืสานประเพณแีห่เทยีน
พรรษาต�าบลมาบยางพรจ�านวน 10,000 บาทพร้อม
เข้าร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานราชการ และประชาชน
ในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ที่ท�าการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร

❑ บริจาคเงินสดเพื่อซื้อเตียงผู้ป่วยจ�านวน 15,000 บาท ให้กับ 
โรงพยาบาลปลวกแดงในโครงการสมทบทนุซือ้อปุกรณ์การแพทย์
และพัฒนาอาคาร 4 ชั้น  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 

 A cash donation of 15,000 baht for the purchase of beds 
for hospital patients at Pluakdaeng Hospitalunder the 
Joint Donation for the Purchase of Medical Equipment and 
4-Storey Building Development project on 3 August 2011.

❑ มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนการจัดท�าข้าวกล่องยังชีพให้กับ
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลผ่านทางส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จ�านวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2554

 Joint sponsorship of 20,000 baht to prepare brown rice life 
support rice for people in Bangkok and surrounding areas 
via the Rayong Provincial Office of Industrial Works  on 11 
November 2011.

❑ ให้การสนับสนุนของขวัญแก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต�าบลมาบยางพร 
อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ในงานสบืสานประเพณสีงกรานต์ 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 จัดโดยองค์การบริหารส่วนต�าบล 
มาบยางพร

 Sponsorship of gifts to the elderly in M. 2, Mabyangporn, 
Pluakdaeng, Rayong, to continue the traditional Songkran 
Festival held by the Mabyangporn Tambon Administration 
Organization on 17 April 2011.

 ควิทซีที�าดเีพือ่พ่อ ตอน “ร่วมใจช่วยผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม” 
เป็นการจัดกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในความรับผิด
ชอบต่อสังคม และพลังจิตอาสาของพนักงาน  และด้วยเหตุการณ์
มหาอทุกภยัในครัง้นีร้นุแรงมาก มผีูป้ระสบภยัทีร่อการช่วยเหลอืเป็น
จ�านวนมาก และหลากหลายความต้องการเราจงึได้จดักจิกรรมย่อย
เพือ่สนบัสนนุโครงการนีใ้ห้ประสบความส�าเรจ็เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนี้

❑ กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต “คิวทีซี ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย
น�้าท่วม”  เป็นการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีของ บริษัทฯ มี
พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ร้อง เล่น เต้น ร�า เพื่อรวบรวมเงิน
บรจิาคไปจดัซือ้สิง่ของทีจ่ะใช้ในการบรรจถุงุยงัชพีเตรยีมไป
บริจาค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554

❑ กิจกรรม จัดเตรียมอาหารสด สิ่งของบริจาค และการ
บรรจุถุง  โดยการน�าเงินบริจาคที่ได้ไปจัดหาซื้ออาหารสด 
อาหารแห้ง น�้าดื่ม ยารักษาโรค ข้าวสาร และเรือ  บางส่วน
บรรจุลงถุงยังชีพจ�านวน 600 ชุด และบางส่วนแยกออกเพื่อ
มอบให้เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านเพื่อแบ่งปันกันใช้  ด�าเนิน
การเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554

❑ กิจกรรม น�าสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัย 
น�า้ท่วม ทีต่�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ีโดย
คณุศริพิงศ์ บญุตาม รองกรรมการผูจ้ดัการ พร้อมทมีงานอาสา
ได้น�าถุงยังชีพจ�านวน 600 ชุดแจกจ่ายให้ชาวบ้าน และได้
มอบเรือให้กับตัวแทนหมู่บ้านในต�าบลบ้านกลางทั้งหมด 8 
หมู่บ้าน โดยมีก�านันต�าบลบ้านกลางเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2554

 QTC’s Good Deeds for The King, “Aid for Flood Victims” 
chapter was an activity focused on the participation of employees 
in corporate social responsibility and the power of employee 
volunteers. And due to the severity of this past year’s flooding, 
numerous victims were waiting for assistance with a variety 
of needs, so we held the following support activities for this 
project, so it would successfully achieve its goals:

❑ The mini concert activity, “QTC Aid for Flood Victims”, 
was a musical show with the company’s own band with 
company employees as singers, players and dancers.  
The concert was held to raise donations for the purchase 
of goods to prepare survival kits on 21 October 2011.

❑ An activity for preparing some fresh food, dry food, 
beverages, medications, rice and boats which packed 
into 600 survival bags while the other part was separated 
in order to be presented for the common good of the 
village to be shared.  The activity was carried out on 23 
October 2011

❑	 An activity for delivering and distributing goods to flood 
victims in Ban Klang, Muang, Pathumthani. Mr. Siripong, 
Deputy Managing Director, with a team of volunteers, 
took the 600 survival bags to be handed out at the 
distribution site for residents.  And boats were given to 
representatives of eight villages in Ban Klang  with the 
Ban Klang Village Group Chief as the recipient on 24 
October 2011.
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❑ คิวทีซีท�าดีเพื่อพ่อ ตอน “คอมพิวเตอร์นี้ พี่ให้น้อง”  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “รวมใจ
พีน้่องสูท้่องถิน่” ซึง่เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังานในองค์กรซึง่มาจากหลากหลาย
จังหวัด หลากหลายวัฒนธรรม ได้น�าเสนอผลงานประกวดเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
ภูมิล�าเนาบ้านเกิดของตัวเองโดยการจัดกิจกรรมน�าเสนอ  ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
บริษัทฯจะให้การสนับสนุนกิจกรรมนั้นให้เกิดขึ้นจริง เพื่อพนักงานจะได้น�าพาความภาค
ภมูใิจไปสูช่มุชนท้องถิน่ในวงเงนิงบประมาณทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด ซึง่ในปี 2554 ผลงานทีไ่ด้
รบัรางวลัชนะเลศิคอื ผลงาน “คอมพวิเตอร์นี ้พีใ่ห้น้อง” บรษิทัฯ ได้ให้เงนิสนบัสนนุทมีงาน
ในการจัดคอมพิวเตอร์จ�านวน 8 ชุด และการจัดท�าคอมพิวเตอร์ พร้อมสื่อการเรียนการ
สอนแก่โรงเรยีนบ้านแก่งม่วง ต�าบลน�า้ทนู อ�าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย  ทัง้นีไ้ด้ท�าการส่งมอบ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 โดยคุณนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ

 QTC Good Deeds for The King, “Computers from Me to You” chapter was 
an activity under the “United Siblings Go Local”, which is a project offering  
opportunities to employees in the corporation who come from a variety of provinces 
and cultures to submit their entries in a contest about developing and improving 
their hometowns.  The activity was organized to present the entry that had been 
awarded the grand prize, which the company will support to make the activity 
actually happen.  Hence, employees can bring pride to local communities within 
the limits of a monetary budget set by the company for 2011. The entry receiving 
the grand prize, namely, the “Computers from Me to You” project, so the  
company paid for a team to arrange eight computer sets and teaching aids for 
Ban Kaeng Muang School, Namtoon, Thalee, Loey.  The items were delivered 
on 19 November 2011 by Mr. Nipon Jaisin, Managing Director.

❑ กจิกรรม ร่วมบรจิาคโลหติ เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยในพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัน�้าท่วม  
โดยได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย เปิดศูนย์รับ
บรจิาคโลหติ เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2554 ณ โรงงานจงัหวดัระยอง ในการ
นี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น วิทยุชุมชน เครื่อข่าย 
HR  ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสาร และเดินทาง
มาร่วมบริจาคโลหิต   และยังได้รับความร่วมมือจากพนักงานของบริษัทฯ 
เป็นจ�านวนมาก เพือ่นพนกังานในบรษิทัใกล้เคยีงทีไ่ด้ร่วมบรจิาคโลหติ ซึง่
ได้รับบริจาคโลหิตเกินเป้าหมายที่ทางสภากาชาดไทยได้คาดการณ์ไว้

 A joint blood donation activity aimed at helping patients in flooded 
areas in cooperation with Regional Service Center 3, National 
Blood Center, Thai Red Cross in launching a blood donation center 
on 4 November 2011 at the Rayong Provincial Factory.  On this  
occasion, QTC had the cooperation of local government agencies, radio  
stations and HR networks in helping publicize the event, so residents 
were aware of the news and made the trip to come and donate 
blood.  QTC also had the cooperation of many of the company’s 
employees and friends of employees from similar companies, so 
the blood donations we received exceeded the goals anticipated 
by the Thai Red Cross.

❑ กิจกรรม บรรจุถุงยังชีพ กองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน�้าท่วม”  โดย
บรษิทัฯ ได้ส่งตวัแทนพนกังานอาสาไปร่วมกจิกรรมบรรจถุงุยงัชพีซึง่มจี�านวน
มาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 An activity for packing survival bags for the “United Stock Exchange 
to Help Flood Victims” fund.  The company sent volunteer employee 
representatives to join in packing numerous survival bags on 25 
November 2011 at the Stock Exchange of Thailand.

184 รายงานประจ�าปี 2554

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จ�ากัด (มหาชน)
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