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	 				ก่อนอื่น	ในนามของกรรมการบริษัท			ผมขอแสดงความยินดีต่อ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทท่ี	สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทจนถึง
ระดับ	1,200	ล้านบาท	เป็นครั้งแรก	ทั้งๆ	ที่ผลการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดย
รวมของประเทศในหลายส่วนหดตวัลง	และผมขอแสดงความยนิดีกับผูถ้อืหุน้ทกุท่าน 
ที่ได้รับเงินปันผลต่อหุ้น	ในอัตราที่สูงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา	ตั้งแต่บริษัทได้เข้า
ตลาดหลักทรัพย์	mai	แม้การเพิ่มจะไม่มากก็ตาม	โดยที่การจัดสรรเงินปันผล 
ก็เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันของบริษัท

	 ท่านผูถ้อืหุน้คงตระหนกัเช่นเดียวกับคณะกรรมการบรษิทัและคณะผูบ้ริหารว่า 
การทีธ่รุกิจของบรษิทัมีสินค้ารายการเดียว	จะไม่ช่วยให้บริษทัสร้างความเตบิโตใน
ธรุกจิได้อย่างม่ันคงและยัง่ยนืได้ตลอดไป		ไม่ว่าจะมีระบบบรหิารงานของบริษทัจะ
ดีเพยีงใด	ความเสีย่งก็ยงัคงมีอยูเ่สมอ	ดังท่ีมีค�าเตอืนกันว่า	“อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้า
ใบเดียว”

	 ดังนั้นในหลายปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	จึง
ได้พยายามหาทางขยายการลงทุนผลิตหม้อแปลงในประเทศเพื่อนบ้าน		และหา 
โอกาศลงทุนหรือร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก	โดยใช้พลังงานทดแทนจาก 
Bio-massหรือ	พลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท	แต่ผล 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ	ทีผ่่านมากย็งัไม่เป็นทีพ่อใจ	แต่บริษทั
ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง	ขณะนี้บริษัทก็ยังศึกษาและแสวงหาโอกาศร่วมทุนในการสร้าง 
โรงไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนนีอ้ยู	่ผมหวงัว่าท่านผูถ้อืหุน้จะได้ทราบความก้าวหน้า
ในเรื่องนี้	ในระยะเวลาไม่นานเกินไป

	 อย่างไรก็ตามการบริหารงานของบริษัทภายใต้มาตรการการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์	ในมิตต่ิางๆ	รวมทัง้การตรวจสอบภายในทีส่ร้างสรรค์	
ท�าให้บริษทัได้รบัการประเมินและได้รบัรางวลัจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	
มาอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ท่านประธานกรรมการบริหารคงแจ้งรายละเอยีดให้ท่านผูถ้อืหุน้ 
ได้รับทราบแล้ว	ผมจึงหวังว่าท่านผู้ถือหุ้นคงให้ความไว้วางใจในการบริหารงาน
ของบริษัทต่อไป

	 (รศ.ดร.สมชอบ	ไชยเวช	)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2558                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)1



	 จากสภาวะการณ์เศรษฐกิจไทยช่วงครึง่ปีแรกของปี	2558	นัน้	พบว่ามีอตัราการเตบิโต
แบบชะลอตัว	แต่อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลัง	เศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตัวขึ้น	ด้วยการสนับสนุน
โครงการต่างๆ	จากภาครัฐ	ท�าให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวร้อยละ	2.8	ส่งผลให้บริษัท
เริ่มพลิกกลับมาท�าก�าไรในไตรมาส	3	โดยมีก�าไรอยู่ที่	45.71	ล้านบาท	
	 ส�าหรับในปี	2558	บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากปี	2557	ในอัตราร้อยละ	
37.48	บริษัทมีรายได้รวมจ�านวน	1,234.78	ล้านบาท	โดยมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม
จ�านวน	118.55	ล้านบาท	และมีก�าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	120.23	ล้านบาท 
อัตราก�าไรเติบโตจากปี	2557	จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ	117.44	การเติบโตของ 
บริษัทฯ	ที่เพิ่มข้ึนน้ัน	มาจากงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	จากโครงการ
พลังงานทดแทน	และภาคอสังหาริมทรัพย์	นอกจากนี้	บริษัทได้น�าระบบบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร	หรือ	Total	Quality	Management	(TQM)	เข้ามาบริหารจัดการ	ในทุกส่วนงาน
ขององค์กร	เช่น	การขาย	การตลาด	การจัดซื้อ	การผลิต	และการบัญชี	เป็นต้น	ส่งผลให้
บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรได้สูงขึ้น	ช่วย
ลดต้นทุนการผลิต	และลดเวลาสูญเสียในการท�างาน	
	 นอกจากบริษทัฯ	จะบริหารจดัการให้ธรุกิจมีผลการด�าเนนิงานทีเ่ตบิโตแล้ว	บรษิทัยงั
ค�านึงถึง	หลักการบริหารงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน	รวมถึง
การควบคุมดแูลให้บรษิทัปฏิบัตติามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	เพือ่ความโปร่งใส	สามารถ
ตรวจสอบได้	น�ามาซ่ึงความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย	ตลอดระยะ
เวลากว่า	4	ปี	บรษิทัได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์	mai	และบริษทัได้พฒันากระบวนการ
การก�ากบัดูแลกิจการ	จากผลประเมินการก�ากับดแูลกจิการบริษทัจดทะเบยีนไทยในปี	2555	
ได้	76%	อยู่ในระดับดี	เป็น	91	%	อยู่ในระดับดีเลิศ	ในปี	2558	ซึ่งบริษัทฯ	เป็น	1	ใน	3	ของ
บริษัทจดทะเบียนใน	mai	ท่ีได้ระดับดีเลิศ	ในส่วนของงานด้านการสร้างความเชื่อม่ันแก ่
นักลงทุน	นักวิคราะห์	และผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการวางแผนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมี
ระบบเพื่อให้	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	และผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	และทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน	โดยพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอ	
	 จากการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ	ท�าให้บริษทัได้รับรางวลั	Investor 
Relations	Awards	2015	จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	เป็นเคร่ืองตอกย�า้ให้เหน็ถงึ
การด�าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์อนัยอดเยีย่มของบริษทัฯ	ในด้านคุณภาพของข้อมูลและ
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารที่เอื้อประโยชน์	แก่นักลงทุน	นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น	
และอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงให้เห็นว่า	บริษัท	มิได้เป็นบริษัทที่แสวงหาผลก�าไรเท่านั้น	แต่ยัง
เป็นบริษทัทีดู่แลใส่ใจ	คนืก�าไรสู่สงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือ่ง	จงึท�าให้บริษทัได้รับรางวลั	SET	Sustainability	Awards	2015	จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	สะท้อนถึงความโดดเด่นและเป็นต้นแบบแห่งการด�าเนินธุรกิจ	ด้วยความ
มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	
	 กว่า	20	ปี	ท่ีบริษัทฯ	บริหารธุรกิจบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม	จริยธรรม	การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และ	กฏเกณฑ์ต่างๆ	ซึง่เป็นเครือ่งมือในการขบัเคลือ่นบรษิทัฯ	ให้ 
เดินหน้าอย่างมั่นคง	และจะไม่หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านี้	
	 ในนามของคณะกรรมการบริหาร	ต้องขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทกุท่าน	ลกูค้า	คู่ค้า	พนัธมิตร
ทางธุรกิจรวมถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมด	ท่ีให้ความเชื่อม่ัน	ไว้วางใจในการด�าเนินงานของ
บริษัท	บริษัทยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาทุกๆ	หน่วยงานขององค์กรให้มีผลการด�าเนินงานเป็น
ไปตามเป้าหมาย	เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

	 ในนามของคณะกรรมการบริหาร

 
	 (นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	)
  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  

สารจากประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจ�าปี 2558                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)2



จุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

Financial 2556 2557 2558

รายได้จากการขายและบริการ 803.95 760.50 1,229.20

รายได้รวม 811.69 768.46 1,234.78

ก�าไรขั้นต้น 211.53 180.35 298.38

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 100.48 77.38 158.46

ก�าไรสุทธิ 74.51 55.30 118.55

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - 54.70 117.85

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.37 0.28 0.59

เงินปันผลต่อหุ้น 0.21
(200,000,000)

0.18
(200,000,000)

0.32
(200,000,000)

สินทรัพย์รวม 735.84 712.78 1,068.95

หนี้สินรวม 260.42 224.66 495.69

ส่วนของผู้ถือหุ้น 475.42 488.12 573.26

ก�าไรขั้นต้น

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

กำไรขั้นต�น  กำไรสุทธิ

2557

2556

2558

211.51

74.51

180.35

55.30

298.38

118.55

735.84

712.78

260.42

224.66

1,068.95

495.69

475.42

488.12

573.26

2557

2556

2558

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม ส�วนของผู�ถือหุ�น

1,234.78

811.69

768.46

2556 2557 2558
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.  ประวัติความเป็นมา
	 	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	ควอลิตี	้
ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากัด	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	
2539	ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก	10	ล้านบาท	เพือ่ด�าเนนิธรุกิจผลติและ
จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ต่อมาเม่ือวันท่ี	4	กรกฎาคม	
2546	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	คิว.ที.ซี.	ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากัด	และ
เม่ือวนัท่ี	19	สงิหาคม	2553	ได้ท�าการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ�ากัด 
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	MAI	เม่ือวันที่	28	กรกฎาคม	
2554	โดยมีนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	เป็นผู ้เร่ิมก่อตั้งบริษัทฯ	และเป็น 

ผูท้ีมี่ประสบการณ์การท�างานในอตุสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 
40	ปี	 โดยผ่านการท�างานกับบริษัทผู ้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชั้นน�า 

  ในประเทศ	และรบัผดิชอบงานทัง้ในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	การออกแบบ	การประกอบและผลติ	ตลอดจน 
งานด้านการขายและการตลาด	จนท�าให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งและครอบคลุม
ทุกด้าน	นอกเหนือจากนี้แล้ว	ทีมผู้บริหาร	วิศวกร	และพนักงานส่วนใหญ่ล้วนมีความรู้	ประสบการณ์และความช�านาญ
ในการท�าธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	26	ปี	รวมท้ังเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้น
น�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	ทั้งในประเทศเยอรมัน	และประเทศญี่ปุ่น	จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ	
สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน 
การไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	

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

2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่ส�าคัญ
		 	 บรษิทั	คิวทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธรุกิจผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค�าส่ังซือ้ของลูกค้า	
(Made	to	Order)	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“QTC”	และเคร่ืองหมายการค้าของลูกค้า	โดย
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	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)	

		 	 3.		หม้อแปลงไฟฟ้าชนดิพเิศษ	(Special	Transformer)	จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคณสมบัตทิีลู่กค้า
ต้องการเช่น		Earthing	Transformer,	Dry	Type	Class	F&H,	Unit	Substation	,	Pad	mounted		เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2558                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)4



		 	 นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัมีการให้บริการด้านต่างๆ	แก่ลูกค้า	เช่น	งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ�ารงุรักษาตามก�าหนด
เวลางานซ่อมแซมและบ�ารุงรกัษาหม้อแปลง	งานบริการเตมิน�า้มันหม้อแปลงไฟฟ้า	งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นต้น	
เพื่อรองรับความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป

		 	 บริษทัฯ	มีบริษทัย่อย	1	แห่ง		คือ	บริษทั	คิวทซี	ีปานโก	จ�ากัด		ประกอบธรุกิจ	ผลิต	และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีประเทศลาว 
บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทนี้	เม่ือวันท่ี	19	มีนาคม	2558		ต้ังอยู่ท่ี	QTC-Panco	co.,ltd	Vientiane	Plaza	Hotel,	 
4th	floor	B.	Hatsadeeeneun	,	M.	Chanthabouly.	Vientiane	LaoPD	ทนุจดทะเบียน	20	ล้านบาท	โดยบริษทัถอืหุน้	85%	
และบริษัท	ปานโก	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือหุ้น	15%		

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

ทุนจดทะเบียน  200 ล้านบาท

บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
บริษัท	ปานโก	กรุ๊ป	จ�ากัด

85%

15%

ก้าวไกล ด้วยความตัง้ใจ และวสิยัทศัน์
Quality of DETAILS
	 ความประณตี	คือหวัใจส�าคัญสงูสดุในการท�างานของเรา	และแทรกซมึ
อยูใ่นทุกๆ	อย่างทีเ่ป็นคิวทซี	ีตัง้แต่ผูค้น	วธิคีดิ	วธิที�างาน	เทคโนโลยี	โรงงาน	
ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	

วิสัยทัศน์ 
	 เราจะเป็นผูผ้ลิต	ผลิตภณัฑ์และการบริการด้านอปุกรณ์แปรรปูพลังงาน
ไฟฟ้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลก	(World	Class	Standard)	ท่ีมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ 
1.		เรามุ่งม่ันเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการทีท้่าทายด้านการพฒันา

ระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพสากล
	 2.		เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต	และการให้บริการ
	 	 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
	 3.		สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบ
	 	 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน

ปรัชญาการท�างาน 
บริษัท	คิวทีซี	มีความมุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจ	โดยยึดหลัก	3	ประการ

	 1.	มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม	มีคุณธรรม	และโปร่งใส
	 2.	คุณภาพ	มาตรฐานของสินค้า	และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

	 3.	มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจประจ�าทุกปี	โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	
เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2558	เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ	สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ	ณ	ปัจจุบัน
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 ปี 2547
•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	40	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	10	ล้านบาท	เป็น	50	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จ�านวน	400,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

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

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

 ปี 2548
•	 เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	50	ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	โดยการออกหุน้สามัญใหม่

จ�านวน	500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

ประเทศเนเธอร์แลนด์

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

 ปี 2551
•	 ได้รับใบรับรองระบบการจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS	18001:2007	จากสถาบัน	UKAS	ประเทศองักฤษ	

โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

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

•	 ได้รับสิทธิใช้เครื่องหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	ประกอบด้วย	สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและ
การมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ผู้บริโภคและสังคม	ท้ังภาคการผลิต	รวมท้ังภาคการค้า
และบริการ	ดังนี้
1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามัน	ประเภท	1	เฟส	ขนาดก�าลัง	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kv	และ

ประเภท	3	เฟส	ขนาดก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภาพตามมาตรฐาน
ประเทศคู่ค้า	และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	27	พ.ค.	2551	และมีผลถึงวันที่	26	พ.ค.	2553

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

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

•	 ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2551	จากสมาคมหอการค้าไทย	ในฐานะเป็นองค์กรท่ี
บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	6	ประการคือ
1.		การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
2.		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.		การบริหารความเสี่ยง
4.		มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
5.		ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
6.		การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม	

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

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

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

ประเทศไทย	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

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

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

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี	2553	ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	

•	 เดือนกันยายน	2553	ได้รับการต่ออายุสิทธิใช้เครื่องหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	
ทั้งภาคการผลิต	รวมทั้งภาคการค้าและบริการ	ดังนี้
1.	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามัน	ประเภท	1	เฟส	ขนาดก�าลัง	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	และ

ประเภท	3	เฟส	ขนาดก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภาพตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ	และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	10	ก.ย.	2553	และมีผลถึงวันที่	9	ก.ย.	2555

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

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

•	 เดือนสิงหาคม	2553	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์
ยี่จ�ากัด	(มหาชน)

 ปี 2554
•	 เดือนมีนาคม	2554	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้จากเดิมหุน้ละ	100	บาท	เป็นหุน้ละ	1	บาท	

รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากเดิม	150	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	แบ่งเป็น
-	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	45	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชน	และ	
-	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	5	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	

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

•	 เดือนกรกฎาคม		บริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน		เป็นครั้งแรก	(IPO)	และตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นสามัญ
ของบริษทัฯ	เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ท�าการซือ้ขายเม่ือวนัที	่28	กรกฎาคม	2554	โดยใช้ชือ่ย่อในการซือ้ขายหลัก
ทรัพย์ว่า	QTC

•	 เดือนสงิหาคม	บริษทัฯ	ได้รับประกาศเกียรตคุิณรางวลัระดับต้น	(ไม่มีอบัุติเหตุจากการท�างานถงึข้ันหยดุงานต่อเนือ่งในรอบ
ปีที่ผ่านมาไม่ต�่ากว่า	1,000,000	ชั่วโมงการท�างาน)	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์		ประจ�าป	ี
2554	จากกรมสวัสดิการ		และคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

•	 เดือนตุลาคมบริษัทได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	(ภาคตะวันออก)	โดย	คณะกรรมการการธรรมมาภิบาลหอการค้าไทย		
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•	 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ	พิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า	
อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม	ซ่ึงได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการของบริษัทฯตามมาตรฐาน
เลขที่	มอก.17025-2548	กับส�านักงานมาตรฐาน

•	 เดือนธนัวาคม	ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข	ต่อเนื่องปีที่	3

 ปี 2555
•	 เดือนกุมภาพนัธ์				รับใบรับรองห้องความสามารถห้องปฏิบัตกิารทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขท่ี	มอก.17025-2548	(ISO/IEC	

17025:2005)	เลขทีใ่บรบัรองที	่12007/ท	309		อย่างเป็นทางการ	จากส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม		กระทรวง
อุตสาหกรรม		

•	 เดือนกมุภาพนัธ์		บริษทั	ได้ด�าเนนิการย้ายเข้าปฎิบัติงาน	ในส�านกังานแห่งใหม่		เลขที	่2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนน
กรุงเทพกรีฑา		แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ	10240

•	 เดือนมีนาคม			บริษัทได้ด�าเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายก�าลังการผลิต	โดยเพิ่มเครื่อง	Slit	เหล็กซิลิกอนและเครื่อง
ตัดเหล็กซิลิกอน	แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการผลิตแล้วในเดือนธันวาคม		ณ	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง		

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

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	จากศาสตราจารย์เกียรติคุณนาย
แพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี

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

•	 เดือนตลุาคม		หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลัง	จ�านวน	6	เคร่ือง	6	ขนาด		ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	Circuit	
Test)		จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี		Type	Test	Certificate	No.B2030322-27

•	 เดือนกันยายน	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด	จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง

 ปี 2556
•	 เดือนมกราคม	บริษัทฯ	ได้ผ่านการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-

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

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

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

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการให้ปรึกษากิจกรรม	5	ส	จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	เพื่อฟื้นฟูและ
พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ	5ส	

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

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนโครงการสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่เวียงจันทร์	ประเทศลาว

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

•	 เดือนกรกฏาคม	บริษัทฯได้ด�าเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

•	 เดือนพฤศจกิายน	บริษทัฯ	ได้รับรางวลั	CSRI	Recognition	ประเภทรางวลั	Rising	Star	จากสถาบันธรุกิจเพือ่สังคม	(CSRI)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ปี 2557
•	 เดือนมกราคม	2557		บรษิทัฯ	ได้เร่ิมวางรากฐานท่ีส�าคญั(เฟส	1)	ในการด�าเนนิการปรับปรงุกระบวนการโดยน�าระบบบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

•	 เดือนกมุภาพนัธ์	2557		ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ	TLC	:ISO50001	กับ		ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	
ซึ่งได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	และปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง		จาก	บริษัท	SGS	จ�ากัด

•	 เดือนมีนาคม	2557	บรษิทัฯ	ได้รับเกียรตบัิตร	เพือ่แสดงว่าได้ด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการตามโครงการโรงงานสีขาว	ระดับ	3	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดระยอง

•	 เดือนพฤษภาคม	2557	บริษัทฯ	ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จ	

•	 เดือนกรกฎาคม	2557	บริษัทฯ	ส่งหม้อแปลงชุดแรกไปขายในประเทศญี่ปุ่นได้ส�าเร็จ

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

•	 เดือนพฤศจิกายน	ได้รับรางวัล	บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม		จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ใน
งานประกาศรางวัล	SET	AWARD		3	รางวัลดังนี้

1.	CSR	Recognition	2014		ประเภทรางวัลทั่วไป

2.	CSR	Award	2014	ประเภทรางวัลดีเด่น	

3.		CSR	Award	2014	ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม		

 ปี 2558
•	 เดือนมกราคม	บริษทัฯ	ได้เร่ิมวางรากฐานทีส่�าคัญ(เฟส	2)	ในการด�าเนนิการปรับปรุงกระบวนการโดยน�าระบบบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
•	 เดือนมีนาคม	บริษัทฯ	ได้รับ	ESG100	Certification	จาก	ดร.	พิพัฒน์	ยอดพฤติการ	ผู้อ�านวยการ	สถาบันไทยพัฒน์	

แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
•	 เดือนเมษายน			บริษัทฯ	ได้การลงนาม	Exclusive	Distribution	Agreement	กับ	Industrias	Mecano	Electricas	

Fontecha	Yebenes,	S.L.	(IMEFY)	โดยบรษิทัเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทย	ส�าหรบัหม้อแปลง	
Cast	Resin	จากประเทศสเปน		โดยเราจะจ�าหน่ายในยี่ห้อ	QTC	ผลิตโดย	IMEFY

•	 เดือนกรกฎาคม	บริษทัฯ	ได้สมคัรเข้าโครงการ	สร้างสุขภาวะองค์กร	กับมูลนธิ	ิShare	เพือ่พฒันากระบวนการและยก
ระดับความสุขของคนในองค์กรให้มี	Work	life	Balance			

•	 เดือนกันยายน	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติบัตร	ผ่านการประเมินสถานประกอบการ	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	
ระดับจังหวัดใน	ระดับดี	จากกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

•	 เดือนตลุาคม	บริษทัฯ	ได้รับรางวลั	SET	Sustainability	Awards	2015	ซึง่เป็นเพยีงบริษทัเดียวในตลาดหลักทรัพย์	mai	
ที่ได้รับรางวัลนี้	และรางวัล	Thailand	Sustainability	Investment	(หุ้นยั่งยืน)	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

•	 เดือนตุลาคม	บริษัทฯ	ได้รับการประเมนิผลคะแนน	CG	Scorecard	จากสถาบนั	IOD	อยู่ในระดบัดเีลิศ	ซึ่งเป็นเครื่อง
ยืนยันถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส

•	 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้รับการรับรอง	5S	Model	Award	2015	พื้นที่ผลิตโรงงาน	4	,	พื้นที่คลังสินค้าและพื้นที่
ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	

•	 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจ�าปี	2558	และเป็นเพียง
บรษิทัเดยีวในตลาดหลกัทรัพย์	mai	ทีไ่ด้รบัรางวลับริษทัจดทะเบียนด้านนกัลงสัมพนัธ์ยอดเยีย่มประจ�าปี	2558	จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 เดือนพฤศจิกายน	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลังไฟฟ้า	75	kVA	และ	300	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	
(Short	Circuit	Test)	จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

•	 เดือนธันวาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	ประจ�าปี	2558	ประจ�าภาคกลางกับ	ศ.นพ.เกษม	วัฒนชัย	
องคมนตรีเพื่อประกาศเกียรติคุณ	ยกย่อง	เชิดชูผู้ประกอบการ	ที่ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล	โดยยึดความ
โปร่งใส	และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส�าคัญ	
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3  นโยบายและเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล	(World	Class)	โดยมุ่งเน้น	การพัฒนา
คณุภาพและมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันและประสิทธภิาพสูงสุดและเป็นทีย่อมรับจากลกูค้า
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ		โดยมีความมุ่งเน้นทีจ่ะรักษาฐานลูกค้าเดิม	รวมทัง้ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิม่ข้ึน	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง	ในกลุ่มประเทศ	ASEAN	Economic	Community				บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัว
ของ	AEC	ที่จะเริ่มต้นปี	2559	ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555-2558		ท�าให้		
ปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง			นอกจากนี้	บริษัทได้ตระหนักถึงทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า	จึงได้ลงทุนด้าน
บุคลากรโดยมุ่งเน้นการพฒันาตามแนวทางของทุนมนษุย์	(Human	Capital)	ซึง่จะพฒันาบุคลากรให้เชือ่มโยงกับยทุธศาสตร์	และ
กลยทุธ์ขององค์กร	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในเศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอกี	5	ปีข้างหน้า		และเร่งพฒันาหน่วย
งานห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management)	ซึ่งหลังจากปี	2558		การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบระหว่างประเทศในกลุ่ม	AEC	จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร	รวมทั้งอัตราภาษีศุลกากรจะลดลงเหลือร้อยละ	0		ซึ่งแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่จะลดต้นทุนด้าน	
Logistic		บริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม	AEC	ที่จะมีความสะดวก	รวดเร็ว	
ปลอดภาษีศุลกากร		เพี่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนา
คณุภาพและประสทิธภิาพการให้บรกิารของบริษทัฯ		รวมถงึการปรบัปรุงต่างๆ	ภายใต้ขบวนการจดัการด้วยระบบ	Total	Quality	
Management	(TQM)เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของ	QTC	และลูกค้าของผู้ผลิตรายอื่น	ซึ่งจะเป็นช่องทางในการ
ท�าการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต	

	 ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกล่าวข้างต้น	บริษัทฯ	ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการภายใต้
กระบวนการ	“คุณภาพแห่งความปราณีต”	(Quality	of	Details)	และหลักธรรมมาภิบาล	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลัก 
จรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
 ประธานกรรมการบริษัท

5. คุณนคร  พระประเสริฐ  
 กรรมการบริษัท

7. คุณศิริพงศ์  บุญตาม 
 กรรมการบริษัท

3. คุณพลรชฎ  เปียถนอม  
 กรรมการบริษัท 

2. คุณเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม  
 กรรมการบริษัท

6. คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 
 กรรมการบริษัท

4. คณุณัฐพล  ลลีาวฒันานันท์   
 กรรมการบริษัท
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ชื่อ
ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช
ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 80		ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก	วิศวกรรมเครื่องกล		Purdue	University,	U.S.A
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร	Director	Accreditation	Program(DAP)รุ่นที่62/2007
ประวัติการท�างาน •	 ประธานกรรมการ	The	board	of	investment	of	Thailand	(BOI)

•	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พัฒน์กล	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ		บริษัท	ออโต้	ทูลล์	แอนด์	ดาย	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
•	 นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
•	 กรรมการบริหาร	สภาวิจัยแห่งชาติ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 บริษัท	พัฒน์กล	จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 สภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ธัญญบุรี		/	
•	 สภาวิจัยแห่งชาติ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ชื่อ 2. นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม                                            
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 71		ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท	วิศวกรรมเครื่องกล	Georgia	Institute	of	Technology,	U.S.A
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	22/2002

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	42/2013
•	 หลักสูตร		Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่นท่ี	17/2013																																																																																				
•	 หลักสูตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	 

Management		(MIR)	รุ่นที่	14/2013
•	 หลักสูตร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุ่นที่	10/2013
•	 หลักสูตร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่นที่	14/2013

ประวัติการท�างาน •	 กรรมการ	บริษัท	ตติยานยนต์	จ�ากัด
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษทั	ไทยอะโกรเอนเนอร์จ	ีจ�ากัด(มหาชน)	
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษทั	เอม็	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด(มหาชน)

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ตติยานยนต์	จ�ากัด
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษทั	ไทยอะโกรเอนเนอร์จ	ีจ�ากัด(มหาชน)	
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษทั	เอม็	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด(มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
•	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 บริษัท	ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท	ตติยานยนต์	จ�ากัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิท

28	กรกฎาคม	2554
ไม่มี
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ชื่อ 3. นายพลรชฎ    เปียถนอม
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ	 63		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปริญญาโท	การจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	118/2009
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	78/2009
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program(ACP)	รุ่นที่	31/2010
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	19/2014

ประวัติการท�างาน ผู้อ�านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 กรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และกรรมการตรวจสอบ	
•	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	สร้างคนเก่ง	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เอ็มดิก	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	สร้างคนเก่ง	จ�ากัด

•	 บริษัท	เอ็มดิก	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด
•	 บริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ�านวน	177,000	หุ้น			คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.09

ชื่อ 4. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 58	ปี
วุฒิการศึกษา บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	คณะพาณชิยศาสตร์	สาขาการเงนิ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	10/2004

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	3/2004
ประวัติการท�างาน •	 กรรมการบริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 กรรมการบริษัท	ยูนิคไมลิ่ง	เซอวิสเซล		จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนสแมเนจเม้นท์	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 

บริษัท	เอ็นบีเอส	รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง	จ�ากัด
ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)

•	 กรรมการบริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนสแมเนจเม้นท์	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท	เอ็นบีเอส	รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง	จ�ากัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 บริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนสแมเนจเม้นท์	จ�ากัด

•	 บริษัท	เอ็นบีเอส	รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง	จ�ากัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี
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ชื่อ 5. นายนคร  พระประเสริฐ
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 64		ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่BJC/2004
ประวัติการท�างาน •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย		จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย		จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)																

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ชื่อ 6. นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 63		ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี		วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลงั	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	117/2009

•	 หลักสูตร	Accreditation	Program		(DAP)	รุ่นที่	77/2009
•	 หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	4/2009
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	รุ่นที่	20/2015)																																																																																				

ประวัติการท�างาน •	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
•	 กรรมการ	หจก.	จรินทร์	อพาร์ทเม้นท์

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 กรรมการ,กรรมการสรรหาฯ	,ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
และประธานบริหารความเสี่ยง	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยจ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
•	 กรรมการ	หจก.	จรินทร์	อพาร์ทเม้นท์

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

•	 หจก.	จรินทร์	อพาร์ทเม้นท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ�านวน	598,600	หุ้น			คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.30

ชื่อ 7. นายศิริพงศ์  บุญตาม
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 55		ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี		วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลงั	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร	Accreditation	Program		(DAP)	รุ่นที่	78/2009																																																					
ประวัติการท�างาน ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ			บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ�านวน	522,000	หุ้น			คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.26
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คณะกรรมการบริหาร

1.  คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
 ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2.  คุณศิริพงศ์ บุญตาม
 รองกรรมการผู้จัดการ

4.  คุณบุญพา รุดดิษฐ์
 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5.  คุณโชติกา ชุมภูนท์
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3.  คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
 รองกรรมการผู้จัดการ
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Power Transformer

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังเป็นหม้อแปลงที่ใช้ในการปรับลดแรงดันกระแสไฟฟ้า	ที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมา
ตามสายส่งแรงสูง	(Transmission	Line)	ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพื่อส่ง
ให้ผูใ้ช้ต่อไป	ทัง้นี	้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังทีบ่รษิทัฯ	เป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงท่ีมีขนาดก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	
5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด	72	KV
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ 
1.  ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมทั้งให้บริการ
	 	 	 ต่างๆ	เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	แขวงหัวหมาก	ถนนกรุงเทพกรีฑา
		 	 	 เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ10240
	 ที่ตั้งโรงงาน	 :	 149	หมู่ที่	2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	
	 	 	 อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140
	 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107553000158
	 ทุนจดทะเบียน		 :	 200	ล้านหุ้น	
	 ทุนช�าระแล้ว(หุ้นสามัญ)	 :	 200	ล้านหุ้น
	 เว็บไซต์	 :	 www.qtc-energy.com
	 นักลงทุนสัมพันธ์	 :	 0-2379-3089	ต่อ	241
	 โทรศัพท์	 :	 0-2379-3089-92
	 โทรสาร	 :	 02-379-3097

นายทะเบียนหลักทรัพย์
	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 ที่ตั้งส�านักงาน		 :	 92	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	
	 	 	 แขวงดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	 :	 0-2009-900
	 โทรสาร	 :	 0-2009-991

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

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

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

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1   ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 1.1  หม้อแปลงไฟฟ้า

	 		หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ	ผลติและจ�าหน่ายเป็นการผลิต
ตามค�าส่ังซื้อของลูกค้า	(Made	to	Order)	โดยลูกค้าจะ	ก�าหนด
รายละเอียดที่ต้องการ	(Specification)	เช่น	แรงดันไฟฟ้าด้านแรง
สูงและแรงต�่า	ค่าความสูญเสีย	(Loss)	ค่าความต้านทานระหว่าง
แรงสูงและต�่า	(Impedance)	Vector	Group	และ	Temperature	
Rise	เป็นต้น	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้า	โดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่

บรษิทัฯ	ผลิตและจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศท้ังหมดเป็นผลิตภณัฑ์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“QTC”	และส�าหรับลูกค้าต่างประเทศนั้นจะ

มีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“QTC”	และผลิตภัณฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า	ทัง้นี	้ส่วนประกอบหลักทีส่�าคญัของหม้อแปลงไฟฟ้า 

มีดังนี้

1.	 แกนเหลก็	ท�าหน้าทีเ่ป็นวงจรแม่เหลก็ส�าหรบัการไหลของเส้นแรงแม่เหลก็เพือ่เหนีย่วน�าให้เกดิแรงดันใน
ขดลวดทั้งด้านแรงสูงและแรงต�่า	โดยแกนเหล็กท�ามาจากเหล็กซิลิกอนน�ามาตัดและเรียงซ้อนกันเป็นแกน

2.	 ขดลวดแรงสูง	ท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็น
พลังงานแม่เหล็ก	เพือ่ส่งผ่านพลังงานไปยงัขดลวดแรงต�า่อกีทอดหนึง่	ขดลวดแรงสูงมักท�าจากลวดทองแดง
กลมอาบน�้ายาโดยจะพันทับหรือสวมอยู่บนขดลวดแรงต�่า

3.	 ขดลวดแรงต�่า	ท�าหนา้ทีเ่ป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงไปสู่	Load	หรอือุปกรณ์ทีต่อ่อยู	่ลวด
แรงดนัต�า่ท�าจากลวดทองแดงแบนหุม้ฉนวนหรือทองแดงแผ่น	(Copper	Foil)	มีขนาดพืน้ทีห่น้าตดัค่อนข้าง
ใหญ่พันอยู่บนปลอกฉนวนเพื่อสวมเข้ากับแกนเหล็ก

4.	 ตวัถงัและฝาถงั	เป็นส่วนประกอบทีท่�าหน้าทีเ่ก็บรักษาน�า้มันหม้อแปลงไว้	และท�าหน้าทีร่ะบายความร้อน
จากภายในหม้อแปลงออกสูอ่ากาศภายนอก	บริษทัฯ	ใช้เทคนคิการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิตวัถงัปิดสนทิ	
(Hermatically	Sealed)	โดยตวัถงัเป็นแบบ	Corrugated	มีครบีระบายความร้อนตดิอยูท่ีแ่ต่ละด้านของตวัถงั
ท�าให้ความร้อนถูกถ่ายเทสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว	ตัวครีบพับจากเหล็กแผ่นยาวท�าให้มีรอยเชื่อมน้อยกว่า	
โอกาสที่ตัวถังรั่วซึมจึงน้อยกว่าตัวถังแบบเก่าทีใ่ช้	Radiator	Fin	เป็นตัวระบายความร้อน	บนฝาถังมกัเป็น
ที่ส�าหรับติดตั้งบุชชิ่งและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	ของหม้อแปลง

5.	 บชุชิง่	(Bushing)	เป็นส่วนทีเ่ป็นจดุรบัหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง	ซึง่สายไฟเข้าและสายไฟออก
จะต่อเข้าท่ีบุชชิง่	ภายในบุชชิง่จะมีตวัน�าไฟฟ้าซึง่น�ากระแสไฟฟ้าเข้าไปสูข่ดลวด	ตวับุชชิง่จะเป็นฉนวนเพือ่
ป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของไฟฟ้าสู่ตัวถัง

6.	 น�า้มันหม้อแปลง	เป็นน�า้มันทีมี่คณุสมบัตเิป็นฉนวนไฟฟ้าทีดี่	มีความบริสทุธิสู์ง	ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าภายใน
หม้อแปลงและท�าหน้าที่พาความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศ
ภายนอก

7.	 แท๊ป	เป็นอุปกรณ์ท่ีท�าหน้าท่ีเปล่ียนอัตราส่วนรอบของขดลวด	ท�าให้อัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามต้องที่การ	

รายงานประจ�าปี 2558                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)18



8.	 อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	เช่น	อุปกรณ์วัดระดับน�้ามัน,	เทอร์โมมิเตอร์,	วาล์วระบายความดัน	เป็นต้น	ซึ่งท�า
หน้าท่ีตรวจวัดส่ิงต่างๆ	ในหม้อแปลง	เม่ือมีส่ิงผิดปกติจะส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ตัดต่อเพื่อป้องกัน
หม้อแปลงจากการเสียหายรุนแรง

	 หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่าย	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

1.1.1	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)	

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอปุกรณ์ท่ีท�าหน้าทีแ่ปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�าหน่ายของการ
ไฟฟ้านครหลวง	หรือการไฟฟ้าภมิูภาค	ทีส่่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	ซึง่มีระดับแรงดัน
ไฟฟ้าตั้งแต่	11-33	กิโลโวลต์	หรือ	KV	ให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	
เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคารสูง	เป็นต้น

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายทีบ่ริษทัฯ	เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงทีมี่ขนาดก�าลังไฟฟ้าตัง้แต่	
30-5,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ทั้งแบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น	2	ประเภท	ประกอบด้วย

1.				หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายน�า้มันชนดิปิดผนกึ	(Hermetically	Sealed	
Oil	Type	Distribution	Transformer)	หม้อแปลงชนดินีเ้ป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีใช้
น�า้มันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลดัวงจรในตวัหม้อแปลงและระบาย
ความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกสู่ภายนอก	โดยตัวถังหม้อแปลงจะถูก
ปิดผนึก	(Sealed)	อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศเข้ามาสัมผัสกับน�้ามัน
ภายในตวัหม้อแปลง	จงึท�าให้หม้อแปลงชนดินีมี้คณุสมบัตสิามารถป้องกันความชืน้
ได้เป็นอย่างดี	ซึ่งจะส่งผลท�าให้น�้ามันหม้อแปลงไม่เสื่อมสภาพได้ง่าย	และยังช่วย
รักษาสภาพความเป็นฉนวนของน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน	รวมทั้ง
ช่วยยดืระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงได้อกีด้วย	ส่วนใหญ่
หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

2.				หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มันชนดิเปิด(Open	Type	with	Conservator) 
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเก่าซึ่งนิยมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามันหม้อแปลงเป็น
ฉนวนและตวัระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิปิดผนกึ	แต่จะมีถงั
น�า้มันส�ารอง	(Conservator)	ตดิต้ังอยู่เพือ่รองรบัการขยายตวัของน�า้มันหม้อแปลง
ขณะใช้งาน	และมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้และท่ีปลายท่อมีกระเปาะบรรจสุารซลิิ
ก้าเจล	(Silica	Gel)	ซึง่เป็นสารช่วยดูดความชืน้ออกจากอากาศก่อนเข้าสูห่ม้อแปลง	
หม้อแปลงไฟฟ้าชนดินีจ้ะต้องตรวจสอบน�า้มันหม้อแปลงอย่างสม�า่เสมอทุก	6-12	เดือน

		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษทัฯ	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพสูง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	เช่น	มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	384-

2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการออกแบบ	
การผลิต	และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	เช่น	IEC	60076,	IEEE	Std	C57.12.00,	VDE	0532,	JEC	204,	AS	2374	เป็นต้น	หรือตามมาตรฐาน
อื่นๆ	ที่ลูกค้าต้องการ	

	 	 ยิง่ไปกว่านัน้	เพือ่เป็นการพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์	รวมทัง้เพิม่ความ
เชื่อมั่นของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มากยิ่งขึ้น	บริษัทฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ไปทดสอบความสามารถ
ทนกระแสลัดวงจรที่สถาบันทดสอบไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก	โดยที่ผ่านมาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	167	KVA,	250	KVA,	500	
KVA,	1000	KVA	และ	2000	KVA	ได้ผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอติาลี	และจาก
สถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	โดยบริษัทฯ	มีแผนที่จะส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดอื่นๆ	ไปทดสอบ	Short	Circuit	Test	เพิ่ม
เตมิอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการประมูลงานกับผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐ	รวมถงึการขยายตลาด
ต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น	
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1.1.2			 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัเป็นหม้อแปลงทีใ่ช้ในการปรับลดแรงดันกระแสไฟฟ้า 
ทีส่่งมาจากแหล่งผลติไฟฟา้ทีผ่่านมาตามสายส่งแรงสงู	(Transmission	Line)	ให้ลดลง
ก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพือ่ส่งให้ผูใ้ช้ต่อไป	ทัง้นี้	
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงที่มีขนาด
ก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าสงูสดุ	72	KV

1.1.3		 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง		(Cast	Resin	Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็น
หม้อแปลง	ไฟฟ้าท่ีเหมาะต่อการตดิตัง้ในอาคาร	เนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ไม่มี
การใช้ฉนวนน�า้มัน	ชดุขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในฉนวน	Epoxy	Resin	ทีมี่ความทนทานต่อ
ความชืน้	ฝุน่	และส่ิงแวดล้อม	โครงการทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	อาท	ิเช่น	อาคารสงู	
อาคารทีพ่กัอาศยั	หรอืคอนโดมิเนยีม		โรงพยาบาล	หรอืศูนย์การค้า	ทีมี่พืน้ทีจ่�ากัดต้อง
เลือกใช้หม้อแปลงทีส่ามารถตดิตัง้ในอาคารได้		นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้มีการลงทุนความ
พร้อมท้ังด้านสินค้า	และบุคคลากรในการบริการให้แก่ลูกค้า	เพือ่จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
แบบแห้ง	ทีผ่่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาต	ิเพือ่สร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้า

	 นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิพเิศษ	ซึง่จะออกแบบ
และผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติท่ีลูกค้าต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,	 
Dry-Type	Class	F&H,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น

	 ปี	2558		บริษัทมีก�าลังการผลิตได้ถึง	1,500	ล้านบาทต่อปี		จากการขยาย
ก�าลังการผลิต		โดยสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	เม่ือปี	2557		
ท�าให้สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้เพิ่มขึ้น		30	%	จากก�าลังการผลิตเดิม	ส�าหรับป	ี
2558-2559		บริษัทไม่มีการลงทุนซื้อเคร่ืองจักร	หรือลงทุนขยายการผลิตท่ีต้องใช้เงิน
จ�านวนมาก

 1.2 งานบริการ

		 	 งานบริการของบริษัทฯ	เป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด	24	ชั่วโมง	โดยทีมวิศวกรและช่าง
เทคนิคท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างดี	เพื่อรองรับความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าทั้งท่ีเป็นลูกค้าท่ีซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าท่ัวไป	ในกรณีท่ีเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บริษัทฯ	จะมี
รายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉินติดไว้ที่ด้านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า	งานบริการ
เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	มีไว้ให้บริการแก่ลูกค้า	ได้แก่

	 	 -	 งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
	 	 -	 งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการเติมน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	
	 	 -	 งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์
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2 การตลาด
 2.1  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

   1.	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์

		 	 บริษัทฯ	มีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล	เร่ิมต้ังแต่การ
ออกแบบ	และการคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต	โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจ�า	
หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์แบบซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การควบคุม	Loss	ต่างๆ	ได้อย่างแม่นย�า	ด้วยวศิวกรท่ีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบโดยเฉพาะเป็นเวลานาน	นอกจากนี	้
เทคโนโลยีทีบ่ริษทัฯ	น�ามาใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมัยทีไ่ด้รบัการพฒันาและปรับปรุง
มาเป็นอย่างดี	รวมท้ังเคร่ืองจกัรหลักท่ีใช้ในการผลติเป็นเคร่ืองจกัรท่ีน�าเข้าจากประเทศเยอรมัน	ตลอดจนมีการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า	การด�าเนินการ
ทั้งหมดของบริษัทฯ	ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า	โดยจะเหน็ได้จากการทีบ่ริษทัฯ	ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	ประกอบกบั
หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม	มอก.	384-2525	ครบทุกขนาด	และ
ครบทกุระบบไฟฟ้าทีมี่ความต้องการอยูใ่นตลาด	นอกจากนี	้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	ทกุขนาดยังผ่านการทดสอบและ
รับรองการทนกระแสลดัวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอติาลี	และส�าหรับขนาด	167	KVA	ผ่านการรบัรองการทนกระแส
ลัดวงจรจากสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก	ท่ี
สามารถยืนยันถึงคุณภาพ	ความแข็งแรงของขดลวดและโครงสร้างภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
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 2.	 ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า  

		 	 การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลาเป็นปัจจยัส�าคัญอกีปัจจยัหนึง่ท่ีลูกค้าใช้พจิารณาในการเลือกสัง่ซือ้สินค้า
จากผูผ้ลิตแต่ละราย	ซึง่โดยส่วนใหญ่แล้วผูซ้ือ้จะมีก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสนิค้าทีช่ดัเจนและแน่นอน	โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่	ลกูค้าทีเ่ป็นกลุม่ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวสิาหกิจ	หรือลูกค้าท่ีเป็นผูร้บัเหมาโครงการ	หากบริษทัฯ	ไม่สามารถ
ส่งมอบสนิค้าได้ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว	จะส่งผลกระทบท�าให้งานของลกูค้าเกดิความล่าชา้	และบรษิัทฯ	อาจต้องเสยี
ค่าปรับ	ทั้งน้ี	ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ	และลูกค้าแต่ละราย	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องส่ง
มอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลา	เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	อันจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าซึ่งจะส่ง
ผลท�าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	หรือแนะน�าลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษัทฯ	ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 3.	 การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

		 บริษทัฯ	ให้ความส�าคัญในการบริหารต้นทนุการผลติซึง่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลักทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรและ
ความสามารถในการแข่งขนั	เริม่ตัง้แต่การคัดเลอืกวตัถดิุบโดยอาศยัทมีงานทีมี่ความเชีย่วชาญเป็นผูคั้ดเลอืกผูผ้ลติ	และ/หรือ 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดิุบ	(Supplier)	ซึง่จะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพือ่ให้ม่ันใจในมาตรฐานคุณภาพของวตัถดิุบ	และ
ลดการสูญเสยีจากการผลิตทีเ่กิดข้ึนจากการใช้วตัถดิุบทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ได้น�าระบบ	ERP	มาใช้ในการวางแผน
การสัง่ซ้ือวตัถดิุบ	ซึง่จะช่วยให้การควบคุมปริมาณวตัถดิุบให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกับความต้องการในการผลิตสนิค้า	
เนือ่งจากระบบ	ERP	จะเชือ่มโยงข้อมูลจากทกุฝ่ายงานโดยเร่ิมตัง้แต่การรับค�าสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้า	จากนัน้ระบบจะน�าข้อมูล 
ค�าสั่งซื้อดังกล่าวไปท�าการประมวลผลเพื่อวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบ	

		 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงในขณะที่ยังคง
สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	เช่น	

•	 การใช้เทคโนโลย	ีWound	Core	ส�าหรับการผลิตแกนเหลก็	การใช้เทคโนโลยดัีงกล่าวจะช่วยลดปรมิาณการ
ใช้เหล็กซิลิกอนและการสูญเสียของเหล็กซิลิกอน	อันจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงได้	

•	 การหาวตัถดิุบทดแทนเพือ่เพิม่ทางเลือกและช่วยให้การบริหารต้นทุนของบริษทัฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ
มากยิง่ข้ึน	เช่น	การใช้	Copper	Foil	แทนลวดแบนหุม้กระดาษ	เป็นวตัถดิุบในการพนัคอยล์แรงต�า่	เป็นต้น

	 	 	 ทั้งนี้	การที่จะเลือกใช้วัตถุดิบชนิดใด	จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ลูกค้าก�าหนดเป็นส�าคัญ

	4.	 การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า

		 จากการท่ีบริษัทฯ	มีทีมผู้บริหาร	วิศวกร	และพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีความรู้	ประสบการณ์และความช�านาญใน
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	40	ปี	และเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นน�าใน
ต่างประเทศทั้งในประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน	จึงท�าให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและ
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธภิาพสงู	ด้วยเครือ่งจกัรทีท่นัสมัย	และช่วยลดขัน้ตอนการผลิตให้สัน้ลง	อนัจะส่งผล
ท�าให้ต้นทุนการผลติของบริษทัฯ	ลดลง	และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอืน่ในอตุสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 
ยิ่งไปกว่านั้น	ทีมงานขายของบริษัทฯ	เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด	จึงท�าให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความต้องการของลกูค้าและภาวะการตลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึง้	สามารถก�าหนดกลยทุธ์ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะ
สมกับแต่ละสถานการณ์

	5.	 การร่วมงานกับพันธมิตรทางการค้า	และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่าย

		 ปี	2558	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ประมาณร้อยละ	19-25	ของรายได้จากการขายรวม	มาจาก
การขายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯ	มีตวัแทนจ�าหน่ายใน
ประเทศจ�านวน	3	ราย	และตวัแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุม	4	ประเทศ	ได้แก่	มาเลเซยี	ออสเตรเลยี	
แอฟริกาใต้	และอิตาลี	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นที่จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	
ตลอดจนถึงการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ	และตัวแทนจ�าหน่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลท�าให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	
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	6.	 การบริการหลังการขาย

		 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีบริการหลังการขาย	โดยมีช่างท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าไว้คอยให้บริการรวม
ทั้งให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาต่างๆ	แก่ลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง	การให้บริการดังกล่าว	นอกจากจะท�าให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้ว	ยงัท�าให้บรษิทัฯ	ได้รับทราบปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ	ทีเ่กิดจากตวัผลติภณัฑ์จากลูกค้า
โดยตรง	และสามารถน�าข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มีคุณภาพและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่	และจากการท่ีผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง	จึง
เป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการรับประกันคุณภาพ	2	ปี	

 2.2  ลักษณะลูกค้า

		 	 ลูกค้าของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ดังนี้

		 1.	 ลูกค้าในประเทศ

		 	 ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	ดังน้ี

1.1	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและวิสาหกิจกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	

	 	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	ประกอบด้วย	ลูกค้าหลักท่ีเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาค
รฐัวสิาหกจิ	ได้แก่	การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	การไฟฟา้นครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟา้ฝ่ายผลติ	(กฟผ.)	
และลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	เช่น		กระทรวงสาธารณสุข	กรมโยธาและผังเมือง	กรมชลประทาน	
เป็นต้น		

1.2	 กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ

	 	 ลูกค้ากลุม่นีเ้ป็นกลุ่มผูร้บัเหมาโครงการตัง้แต่ผูรั้บเหมาขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญ่	ลกูค้าประเภทน้ี 
เช่น	บริษทั	เพาเวอร์ไลน์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	(มหาชน)	บริษทั	อติาเลีย่นไทย	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	(มหาชน)	
บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

1.3	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายจะซื้อสินค้าของบริษัทฯ	ไปจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้า	(End	User)	อีก
ทอดหนึง่	บริษทัฯ	มีตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน	3	ราย	ตวัแทนจ�าหน่ายแต่ละรายจะรับผดิชอบการ
ขายหม้อแปลงไฟฟ้าและการให้บรกิารในเขตพืน้ทีท่ี่ก�าหนด	ซึง่จะช่วยให้การท�าการตลาดและการให้บริการ
ของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น		

1.4	 กลุ่มลูกค้าประเภทเจ้าของโครงการหรือโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 ลกูค้าประเภทนีจ้ะซือ้หม้อแปลงไฟฟา้ของบรษิัทฯ	เพื่อน�าไปใช้เองภายในโรงงานหรอือาคารต่างๆ	
เช่น	บริษทัแอ๊ดวานซ์เปเปอร์	มิลล์	จ�ากัด	บริษทัทร	ูยนูเิวอร์แซล	คอนเวอร์เจ้นซ์	และบริษทัเบทาโกร	จ�ากัด	
เป็นต้น	
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  2.	 ลูกค้าต่างประเทศ 

2.1	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย 

	 	 ปัจจบัุน	บริษทัฯ	มีตวัแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุมการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในหลายประเทศ	กว่า	30	ประเทศ	โดยรายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ	ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านลูกค้า
ประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	คิดเป็นร้อยละ	92.00

2.2	 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	

	 	 กลุ่มลูกค้าอืน่ๆ	เช่น	ผูรั้บเหมาโครงการ	บรษิทัท่ีประกอบธรุกิจซือ้มาขายไป	(Trading	Firm)	ซึง่จะสัง่ซือ้
หม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษทัฯ	เพือ่ไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า	(End	User)	ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมต่างๆ	เช่น	ลกูค้า
ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมกระดาษ	อตุสาหกรรมปิโตรเคมี	อตุสาหกรรมน�า้มันปาล์ม	อตุสาหกรรมทอผ้า	อตุสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิคส์เป็นต้น	

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า

ประเภทลูกค้า ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายในประเทศ

(1)	หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 270.46 34.50 189.58 25.49 336.54 28.06

(2)	ตัวแทนจ�าหน่าย 21.20 2.70 18.05 2.43 15.91 1.33

(3)	เอกชน 330.50 42.16 348.21 46.81 738.96 61.63

รวมรายได้จากการขายในประเทศ 622.16 79.37 555.84 74.73 1,091.41 91.02

รายได้จากการขายต่างประเทศ

(1)	ตัวแทนจ�าหน่าย 148.18 18.90 83.23 11.19 67.33 5.62

(2)	เอกชน 13.54 1.73 104.76 14.08 40.25 3.36

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ 161.72 20.63 187.99 25.27 107.58 8.98

รวมรายได้จากการขาย 783.88 100.00 743.83 100.00 1,198.99 100.00

 

 2.3 นโยบายราคา
	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีเหมาะสม	(Cost	Plus	Margin)	
ซึง่จะแตกต่างกันตามประเภทของลูกค้า	โดยจะค�านงึถงึภาวะการแข่งขนัของแต่ละตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
การยอมรับ	ในตวัผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ	ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	ซึง่จะพจิารณาจากคณุภาพของผลติภัณฑ์	รวมถงึบริการ
หลังการขายที่มีประสิทธิภาพ	
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  2.4 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

  รายละเอียดของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.	 การจ�าหน่ายโดยวิธีประมูลงาน	

		 การประมลูงานโดยวิธีประกวดราคาเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลักส�าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าภาครัฐวสิาหกิจ	โดยขัน้ตอนการประกวดราคาจะเร่ิมต้นจากการซือ้แบบประกวดราคา	หลังจากนัน้บริษทัฯ	
จะน�าข้อมูลมาศึกษาและวเิคราะห์รายละเอยีดของหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่จดัเตรียมเอกสารและค�านวณราคาทีจ่ะใช้ 
ในการย่ืนซองประกวดราคา	เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ซองประกวดราคา	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	เอกสารแสดงคณุสมบัติ
ของผูเ้สนอราคา	และเอกสารทางด้านเทคนคิ	บริษทัฯ	จะมีสิทธเิข้าร่วมเสนอราคาเม่ือผ่านการพจิารณาคณุสมบัติ
เบ้ืองต้นเท่านัน้	ในการยืน่ซองประกวดราคา	บรษิทัฯ	จะต้องวางหลกัประกนัซอง	(Bid	Bond)	ซึง่โดยทัว่ไปมูลค่า
หลักประกันซองจะอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	5-10	ของมูลค่างานทีเ่สนอราคา	และเม่ือบริษทัฯ	ชนะการประมูลจะมี
การท�าสญัญาซือ้ขายตามแบบและภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	พร้อมกบัการวางหลกัประกันสญัญาซึง่โดยท่ัวไป
มูลค่าหลักประกันสัญญาจะอยู่ที่ร้อยละ	10	ของมูลค่างานที่ประมูล	

2.	 การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	

		 ในการพจิารณาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ	บริษทัฯ	พจิารณาจากความเชีย่วชาญทาง
ธรุกจิ	ศกัยภาพทางการตลาด	ประสบการณ์ในพืน้ท่ี	ฐานะทางการเงนิ	และความพร้อมของตวัแทนจ�าหน่าย	ซึง่จะมีการท�า
สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และรบัผดิชอบในการท�าตลาดส�าหรับการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ของบริษัทฯ	ในเขตพื้นท่ีการขายที่ก�าหนดอย่างชัดเจน	รวมทั้งการให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ	ให้แก่ลูกค้า
ที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	

		 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บริษทัฯ	มีตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ	3	ราย	และตวัแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	
จ�านวน	6	ราย	ครอบคุลมพื้นที่การขายในหลายประเทศ	กว่า	30	ประเทศ

3.	 การจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง	

		 เจ้าหน้าที่การตลาด	และ/หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทฯ	จะท�าการติดต่อหาลูกค้าโดยตรง	ประกอบ
กับอาศัยความสัมพันธ์ของผู้บริหารในการสร้างช่องทางการจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเข้าไปน�าเสนอ	และให้
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า	และพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ	ลูกค้าที่จ�าหน่ายผ่านช่องทางน้ี 
เช่น	กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ	สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ	หรือลูกค้าท่ีเป็นผู้ใช้งานโดยตรง	เช่น	โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น

3 ภาคการผลิต
 3.1 การผลิต

		 	 โรงงานของบริษทัฯ	ตัง้อยูท่ี่เลขที	่149	หมู่	2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดั
ระยอง	บนเนือ้ที	่32	ไร่	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติเกือบทัง้หมดเป็นการผลิตตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	บริษทัฯ	
มีนโยบายผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณสมบัตติรงตามความต้องการของลูกค้า	มุ่งเน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานเป็นส�าคัญ	
โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย	เคร่ืองจักร	หลักที่ใช้ในการผลิต	เช่น	เครื่องสลิตเหล็ก	เครื่องตัด
เหลก็	เคร่ืองพนัคอยล์	เตาอบ	เป็นต้น	เป็นเครือ่งจกัรทีน่�าเข้าจากประเทศเยอรมันและประเทศชัน้น�า	กระบวนการทดสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	และควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์		 	

		 	 เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต			ในปี	2558	บริษัทได้น�าระบบ	TQM	มาปรับปรุงกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนือ่ง	โดยมีเป้าหมายหลกัคือลดเวลาการผลติให้ส้ันลง	เพือ่เพิม่ปริมาณการผลติ	และปรับกระบวนการผลิตให้เกดิ
สมดุล(Line	balance)	เพื่อลดความสูญเสีย	เช่นจากการรอคอย	และ	จากการผลิตเกินความต้องการ	เป็นต้น	โดยมุ่งเน้น
การใช้ก�าลังการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ	
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 3.2  ก�าลังการผลิต  

2553 2554 2555 2556 2557 2558

ก�าลังการผลิตของโรงงาน	(KVA) 952,000 976,000 1,215,000 1,482,000 1,701,000 1,715,000

ปริมาณการผลิต	(KVA) 638,238 952,380 1,379,748 1,236,562 1,322,535 1,791,847

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	(%) 67.04 97.58 113.56 83.44 77.75 104.48

		 	 ปี	2558	บรษิทัมีก�าลังการผลติเพิม่ขึน้จากปี	2557	เล็กน้อยประมาณ		0.82%	แต่ปริมาณการผลิตเพิม่ขึน้	35.49%	
โดยใช้ทรัพยากรเดิมทีมี่อยู	่	และการน�าระบบ	TQM	มาใช้ปรบัปรุงกระบวนการผลติ	จงึสามารถเพิม่ปริมาณการผลิตให้สงู
ขึ้นได้อีก		

 3.3  กระบวนการผลิต  

ออกแบบ

วางแผนการผลิต

พันขดลวดแรงสูง พันขดลวดแรงต�่า ตัดเหล็กซิลิกอน

เรียงแกนเหล็ก

ประกอบ

ฝาถัง

ตัวถัง

จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอุปกรณ์

ตรวจสอบคุณภาพ

บรรจุลัง

จัดส่งหม้อแปลง
ให้ลูกค้า

ทดสอบเบื้องต้น             
(Pre-Test)

ทดสอบครั้งสุดท้าย 
(Routine Test)

อบและเติมน�้ามัน

แคล้มป์และ
อุปกรณ์
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	 กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษัทฯ	มีดังนี้

	 1.	 การออกแบบ

	 หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	เป็นการผลติตามค�าส่ังซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	ซึง่ได้รับการออกแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบที่ทันสมัยและมีความแม่นย�าสูงด้วยทีมวิศวกรที่มีคุณภาพแลประสบการณ์ความ
ช�านาญด้านการออกแบบเป็นเวลานาน	เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ตาม	Specification	ทีลู่กค้าต้องการ	และตรงตามวตัถปุระสงค์
การใช้งานของลูกค้า	โดยสามารถแสดงผลเป็น	Outline	Drawing	ได้ทันที	

	2.	 การวางแผนการผลิตและจัดเตรียมอุปกรณ์

	 ข้อมูลการสัง่ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าจากลกูค้าจะถกูป้อนเข้าสูร่ะบบ	ERP	และถกูน�ามาวางแผนการสัง่ซือ้วัตถดิุบ
และอปุกรณ์	รวมทัง้วางแผนการผลติ	โดยส่วนวางแผนจะมีการ	Update	แผนการผลิตเพือ่ให้สามารถผลติและส่งมอบ
ได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ	ซึ่งจะต้องอาศัยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายขาย	ฝ่ายผลิต	และฝ่ายจัดซื้อ

3.	 การตัดเหล็กซิลิกอนและเรียงแกนเหล็ก

	 บริษัทฯ	ใช้เครื่องตัดเหล็กซิลิกอนที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ท�าให้
สามารถตัดเหล็กได้รวดเร็ว	และมีความแม่นย�าสูง	โดยคอมพิวเตอร์จะค�านวณต�าแหน่งในการเจาะรูที่แกนเหล็ก	และ
ตัดเหล็กไปในเวลาเดียวกันท�าให้แกนเหล็กซิลิกอนที่ถูกตัดยังคงคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	หลัง
จากนัน้แผ่นเหลก็ซลิิกอนทีถ่กูตดัตามแบบแล้วจะถกูส่งไปยงัหน่วยเรยีงเหลก็	การเรยีงเหลก็จะใช้วธิกีารวางต�าแหน่ง
ต่อกันของแต่ละชัน้เหล่ือมกันเป็นชัน้ๆ	(Step-Lap)	ด้วย	Stacking	Table	การใช้เทคนคิการเรียงเหล็กแบบ	Step-Lap	
ดังกล่าวจะช่วยลดความสญูเสยีพลงังานในแกนเหลก็	(No-Load	Loss)	ลดค่ากระแสท่ีใช้สร้างเส้นแรงแม่เหลก็	(Exciting 
Current)	ท�าให้ช่วยลดระดับเสียงรบกวนของหม้อแปลงและลดค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

4.	 การพันขดลวดแรงต�่าและแรงสูง	

	 บริษทัฯ	ใช้	Copper	Foil	เป็นวตัถดิุบในการพนัคอยล์แรงต�า่แทนการใช้ลวดแบนหุม้กระดาษฉนวนในการพนัคอยล์
แบบเก่าท�าให้หม้อแปลงทนต่อกระแสกระชากและกระแส	Short	Circuit	ได้สูงสดุ	เนือ่งจาก	Copper	Foil	มีคุณสมบัตใินการ 
กระจายของกระแสได้ดีกว่า	ประกอบกับการพนัคอยล์แรงสงูแบบ	Long	Layer	ด้วยเคร่ืองจกัร	High	Voltage	Winding	
Machine	ที่ควบคุมความตึงและการเรียงขดลวดด้วยระบบคอมพิวเตอร์	เพื่อให้คุณภาพในการพันคอยล์ในแต่ละชั้นมี
มาตรฐานความตึงเท่ากัน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของหม้อแปลงดีขึ้น

5.	 การประกอบขดลวดและแกนเหล็ก

	 ขั้นตอนนี้เป็นการน�าขดลวดประกอบเข้ากับแกนเหล็ก	โดยขดลวดแรงต�่าจะประกอบชิดกับแกนเหล็กและขด
ลวดแรงสูงจะสวมทับด้านนอกของขดลวดแรงต�่า	หลังจากนั้นจึงประกอบแกนเหล็กด้านบน	(Upper	Yoke)	พร้อมติด
ตั้งฝาถัง	บุชชิ่ง	และอุปกรณ์ปรับแรงดัน	(Tap	Changer)	และท�าการต่อสายภายในตามที่ออกแบบไว้

6.	 การทดสอบเบื้องต้น	(Pre-Test)	

	 เม่ือประกอบแกนเหล็กและขดลวดแรงต�า่และแรงสงูลงถงัเรียบร้อยแล้ว	ฝ่ายทดสอบจะท�าการทดสอบหม้อแปลงไฟ
ฟ้าเบื้องต้น	ดังนี้

	 •	 วัดความต้านทานของขดลวด	(Measurement	of	Winding	Resistance)
	 •	 วัดอัตราส่วนแรงดัน	(Measurement	of	Turn	Ratio)
	 •	 ตรวจสอบลักษณะเชิงขั้วหรือกลุ่มเวคเตอร์	(Polarity	or	Vector	Group)
	 •	 วัดความต้านทานของฉนวน	(Megger	Test)
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7.	 การอบและเติมน�้ามัน

	 ในการอบเพือ่ไล่ความชืน้ออกจากหม้อแปลงไฟฟ้า	บรษิทัฯ	ใช้เตาอบสญูญากาศ	(Vacuum)	ทีทั่นสมัยควบคุม
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์จากประเทศเยอรมัน	และบริษทัฯ	ยงัเป็นบริษทัแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ท่ีใช้
เทคโนโลย	ีElectric	Low-Frequency	Heating	ในการไล่ความชืน้ออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการจ่ายกระแสความถีต่�า่ 
เข้าไปท่ีขดลวดของหม้อแปลงโดยตรงภายใต้สภาวะสูญญากาศซึง่เป็นการให้ความร้อนจากภายในออกสู่ภายนอก	ด้วย
กรรมวิธีน้ีจะท�าให้ความชื้นท่ีอยู่จุดในสุดของขดลวดถูกดึงออกได้ท้ังหมดในเวลาสั้น	แทนการใช้	Heater	ซึ่งเป็นการ
ให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน	ความชื้น	ณ	จุดในสุดไม่สามารถถูกน�าออกมาได้หมด	นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	
ยังใช้เทคโนโลยีในการเติมน�้ามันหม้อแปลงในเตาอบสูญญากาศท�าให้น�้ามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบฉนวนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	และป้องกันความชื้นเข้าไปสัมผัสน�้ามันภายในหม้อแปลงไฟฟ้าได้	100%	เป็นการเพิ่มอายุการ
ใช้งานของหม้อแปลงให้นานขึ้น

	 8.	 การทดสอบครั้งสุดท้าย	(Routine	Test)

	 หลังจากผ่านขัน้ตอนท้ังหมดแล้ว	หม้อแปลงไฟฟ้าทกุเคร่ืองจะต้องผ่านการทดสอบคร้ังสดุท้าย	(Routine	Test)	
เครื่องมือทดสอบของบริษัทฯ	ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์	และผ่านการสอบเทียบความเที่ยงตรงอย่างสม�่าเสมอ	
ท�าให้ได้ค่าในการทดสอบท่ีแม่นย�า	เทีย่งตรง	และสามารถรายงานผลการทดสอบได้ทนัที	ทัง้นี	้รายการทีท่�าการทดสอบ
ประกอบด้วย
	 •	 Measurement	of	winding	resistance	
	 •	 Measurement	of	voltage	ratio	and	check	of	phase	displacement
	 •	 Measurement	of	short	circuit	impedance	and	load	loss	
	 •	 Measurement	of	no-load	loss	and	current		
	 •	 Separate	source	AC	withstand	voltage	test
	 •	 Short-duration	induced	AC	withstand	voltage	test	
	 •	 Measurement	of	insulation	resistance	
	 •	 Oil	dielectric	test
	 •	 Leakage	test

 3.4 การจัดหาวัตถุดิบ

		 	 วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	เหล็กซลิกิอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	ชดุตวัถงั
หม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และน�้ามันหม้อแปลง	โดยบริษัทฯ	ส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	
(Supplier)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

1.	 คุณภาพของวัตถุดิบ		

	 จากการท่ีบริษัทฯ	มีนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	จึงเน้นการสั่งซื้อ
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากผู้ผลิต	หรือ	Supplier	ที่มีศักยภาพและความสามารถท่ีจะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามท่ี
ก�าหนดได้อย่างครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลาทีต้่องการ	โดยบรษิทัฯ	จะมีการจดัท�าทะเบียนรายชือ่ผูผ้ลติวตัถดิุบ
และ	Supplier	(Approved	Vendor	List)	เพื่อใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิตและ	Supplier	ที่มีคุณภาพ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะมี
กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมทั้งเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานของผู้ผลิตรายใหม่ก่อนที่จะ
อนุมัติให้เป็นผู้ผลิตหรือ	Supplier	ของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะท�าการทบทวนผลการประเมินทุก	6	เดือน	โดยพิจารณา
จากคุณภาพและประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก	นอกจากนี้		หน่วยตรวจสอบคุณภาพ	(QA)	จะท�าการสุ่มตรวจ
สอบวัตถุดิบทุกคร้ังท่ี	Vendor	น�าวัตถุดิบมาส่ง	เพื่อให้ม่ันใจในคุณภาพของวัตถุดิบท่ีจะน�ามาใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้าของบริษัทฯ
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		 2.		 	 ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ	

	 การซือ้วตัถดิุบในประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบวัตถดิุบประมาณ	15-30	วนั	ขึน้อยูก่บัประเภทของวตัถดิุบ	
ในขณะที่การซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบประมาณ	1.5-3	เดือน	เนื่องจากต้องเผื่อ
ระยะเวลาขนส่งซึง่ขึน้อยู่กับประเทศท่ีสัง่ซือ้	ดังนัน้	โดยส่วนใหญ่หากเป็นวตัถดิุบท่ัวไปทีผู่ผ้ลิตหรือ	Supplier	ในประเทศ
สามารถจัดหาได้มีคุณภาพใกล้เคียงกับผู้ผลิตหรือ	Supplier	ต่างประเทศ	หรือมีคุณภาพตามท่ีบริษัทฯ	ก�าหนด	เช่น	
ลวดกลมอาบน�้ายา	ลวดแบนหุ้มกระดาษ	ลวดแบนอาบน�้ายา	และอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงต่างๆ	เป็นต้น	บริษัทฯ	
จะสั่งซื้อจากแหล่งในประเทศ	เน่ืองจากมีระยะเวลาการส่งมอบที่ส้ันกว่าท�าให้สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.		 ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ		

	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงราคาเหล็กซิลิกอนและราคาทองแดง	ซึ่งถือเป็นสินค้า	Commodity	ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง
ตามราคาในตลาดโลก	ดังนัน้	ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบแต่ละคร้ัง	บริษทัฯ	จะต้องพจิารณาปริมาณวตัถดิุบทีจ่ะส่ังซือ้	ประกอบ
กับระยะเวลาท่ีสัง่ซือ้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	โดยบริษทัฯ	จะมีการตดิตามความเคล่ือนไหวและแนวโน้มราคาวัตถดิุบ
อย่างใกล้ชิด	เพื่อที่จะสามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

4.		 อัตราแลกเปลี่ยน	

	 เน่ืองจากบริษัทฯ	มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ	30	ของวัตถุดิบทั้งหมด	ดังนั้น	บริษัทฯ 
จะมีการตดิตามการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงนิสกุลส�าคัญต่างๆ	อย่างใกล้ชดิและมีการท�าสัญญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสม	เพือ่เป็นการป้องกันความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้

5.	 การไม่พึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย	(Supplier)	รายใดรายหนึ่งหรือน้อยราย

	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	หลายราย	โดยในแต่ละ
ประเภทของวตัถดิุบ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเหลก็ซลิิกอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	ชดุตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และ
น�้ามันหม้อแปลง	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือ	Supplier	หลักเพียง	2-3	ราย	เนื่องจากผู้ผลิตและ	Supplier	
แต่ละรายมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้	โดยพิจารณาจากราคาและระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบ

 ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 324.22 69.00 302.97 67.00 468.68 64.00

ซื้อวัตถุดิบต่างประทศ 146.92 31.00 147.62 33.00 268.02 36.00

ยอดซื้อวัตถุดิบรวม 471.14 100.00 450.59 100.00 736.70 100.00
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รายละเอียดวัตถุดิบที่ส�าคัญของบริษัทฯ	มีดังนี้

		 	 1.		 เหล็กซิลิกอน

		 เหลก็ซลิกิอนถอืเป็นวตัถดิุบทีส่�าคัญในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	23	และ
ร้อยละ	24	ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบรวมในปี	2557	และปี	2558	ตามล�าดับ	บริษัทฯ	น�าเข้าเหล็กซิลิกอนจากผู้
จดัจ�าหน่ายในประเทศเกาหลใีต้เป็นหลักและบางส่วนจากประเทศญีปุ่่น	โดยจะท�าการสัง่ซือ้วัตถดิุบล่วงหน้าเป็น
รายไตรมาส	อย่างไรก็ตาม	เนือ่งจากเหล็กซลิกิอนคุณภาพสงูส�าหรับใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสนิค้าทีมี่
ผูผ้ลิตน้อยราย	จงึท�าให้ปรมิาณเหล็กซลิกิอนทีผ่ลิตได้มีจ�านวนจ�ากดั	ดังนัน้	บริษทัต้องบรหิารจดัซือ้ให้เพยีงพอ 
กับความต้องการใช้	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศเพิ่มเติม	เพื่อให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟ
ฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ทันตามก�าหนดเวลา		

		 	 2.		 ลวดกลมอาบน�้ายา	

		 ลวดกลมอาบน�า้ยาเป็นวตัถดิุบทีใ่ช้ในการพนัคอยล์แรงสงู	หรอืขดลวดแรงสงูซึง่ท�าหน้าทีร่บัพลังงานไฟฟ้า
จากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กไหลเวียนอยู่ในแกนเหล็ก	เพื่อส่งผ่าน
พลังงานไปยังขดลวดแรงต�่า	เป็นการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ	แต่ใช้ระยะเวลาในการส่ังซือ้ท่ีส้ันกว่าท�าให้บริษทัฯ	สามารถบริหารจดัการปริมาณสินค้าคงคลัง
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

		 	 3.		 ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

		 ในปี	2558	บริษัทฯ	เริ่มมีการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเอง	เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต		และตอบสนอง
ความต้องการหม้อแปลงทีมี่ระยะเวลาการส่งมอบท่ีส้ัน	และสามารถควบคมุคณุภาพตามทีล่กูค้าก�าหนดได้เพือ่
เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั		แต่ยงัมีการสัง่ซือ้จากผูผ้ลิตในประเทศ	1-2	ราย	ตามความเหมาะสมของลกัษณะ
และปริมาณงาน	ราคา	และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า		

		 	 4.	 น�้ามันหม้อแปลง		 	

		 น�า้มันหม้อแปลงเป็นน�า้มันท่ีผลติส�าหรบัใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเฉพาะ	ซึง่จะมีคุณสมบตัเิป็นฉนวนทีดี่ 
มีหน้าท่ีน�าพาความร้อนจากภายในหม้อแปลงไฟฟ้าออกมาสูต่วัถงัเพือ่ระบายไปสูอ่ากาศภายนอก	ในการสัง่ซ้ือ 
น�า้มันหม้อแปลง	จะพจิารณาจากแผนการผลติโดยจะท�าการสัง่ซือ้จากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ�าหน่ายในประเทศล่วงหน้า 
ประมาณ	3	เดือน	เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ	ทั้งนี้	แผนกจัดซื้อจะติดตามความเคลื่อนไหวของ
ราคาน�า้มันในตลาดโลกอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ช่วยบริหารการสัง่ซือ้น�า้มันหม้อแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

		 	 5.	 Copper	Foil

		 Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการพันคอยล์แรงต�่า	หรือขดลวดแรงต�่าซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวจ่ายกระแส
ไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงไปสู่	Load	หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่	โดย	Copper	Foil	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตทั้งใน	
และต่างประเทศ	และจากการร่วมกันพัฒนาผู้ผลิตที่มีศักยภาพภายในประเทศ	ท�าให้สามารถส่ังซื้อจากผู้ผลิต
ในประเทศทีผ่ลติได้ตามมาตรฐานสากลเทยีบเท่ากับต่างประเทศ	ซึง่ช่วยให้บริษทัฯ	สามารถบริหารวตัถดิุบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม

 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		 	 ในอดีตทีผ่่านมา	บริษทัฯ	ไม่มีข้อพพิาทหรอืถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม	โดยบรษิทัฯ	มุ่งเน้นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ	เลือกใช้
ในกระบวนการผลิตช่วยลดการใช้พลังงานและลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยในปี	2556	
บริษทัได้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าต้นแบบ	Amorphous	Distribution	Transformer	เป็นหม้อแปลงทีช่่วยประหยดัพลังงาน		จาก
การสูญเสียพลังงานในแกนเหล็กได้ถึงร้อยละ	70	และสีท่ีใช้พ่นหม้อแปลงก็เป็นสีท่ีมีส่วนผสมของน�้าเป็นหลักซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการเลือกใช้ระบบไล่ความชื้นและเติมน�้ามันที่ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ไอร้อนสู่อากาศ
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		 	 บริษัทฯ	ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004	ถือเป็นเคร่ืองพิสูจน์ได้ว่า
บริษทัฯ	มีระบบการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการผลิต	รวมท้ังแผนบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมเพือ่ลดหรือมิให้มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	และปี	2558	บริษัทได้รับการรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	
ระดับ	3	“Green	Industry”	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ซึ่งบริษัทฯ	มุ่งหวังที่จะได้	Green	Industry	ระดับ	4	ต่อไป

4. การวิจัยและพัฒนา
		 	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด	เพื่อให้ได้คุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	ท้ังนี้	การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ	ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	แข่งขันได้ทุกตลาดในโลก	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาใน
ระยะ	5	ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	14	ล้านบาท
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ประเภทของรายได้
ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 774.47 95.41 736.66 95.31 1,198.98 97.11

-	รายได้จากการขายหม้อแปลงในประเทศ 614.51 75.71 550.35 71.21 1,078.74 87.37

-รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศ 159.96 19.71 186.31 24.11 120.25 9.74

รายได้จากการขายวัตถุดิบ	1) 9.41 1.16 7.16 0.93 10.58 0.86

รวมรายได้จากการขาย 783.88 96.57 743.82 96.24 1,209.56 97.97

รายได้จากการให้บริการ 20.07 2.48 16.67 2.16 19.63 1.59

รายได้อื่น	2) 7.73 0.95 7.96 1.60 5.45 0.44

รวมรายได้ทั้งหมด 811.68 100.00 768.46 100.00 1,234.64 100.00

หมายเหตุ	:	 1)			รายได้จากการขายวัตถุดิบ	เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตหม้อ	แปลง		

	 	 	 	 ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า	เช่น	น�้ามันหม้อแปลง	หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็นลูกถ้วย	เป็นต้น

	 	 	 2	)	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น

โครงสร้างรายได้
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การวเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั
ตลาดในประเทศ

อตุสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมทีมี่ความเก่ียวเนือ่งกับ
พลังงานไฟฟ้า	ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารง
ชีวิตประจ�าวันของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ		
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับลดแรงดันกระแส
ไฟฟ้า	ที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่
ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่
อยูอ่าศยั	โรงงานอตุสาหกรรม	ห้างสรรพสินค้า	และอาคารสูงต่างๆ	เช่น	
โรงแรม	คอนโดมิเนยีม	อาคารส�านกังาน	เป็นต้น	ดังนัน้	การขยายตวัของ
อตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจึงปรบัตัวสอดคล้องกับปริมาณความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี	ซึง่ขึน้อยู่กับปัจจยัหลกัทีส่�าคัญอนัประกอบไปด้วย	การ
ขยายตัวของประชากร	การขยายตัวของอุตสาหกรรม	และการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ	จากการท่ีพลังงานไฟฟ้าเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตและการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ	ดังนั้น	ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงมีความหลากหลายตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรม	 

  ภาคธุรกิจ	ภาคการเกษตร	หรือที่พักอาศัย	โดยจากกราฟด้านล่างซึ่งแสดงปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้า	จะเหน็ว่าภาคอตุสาหกรรมมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้ามากทีส่ดุ	รองลงมาคือทีอ่ยูอ่าศยั	และ
ภาคธุรกิจ	โดยในปี	2557	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้ง	3	ส่วนดังกล่าวมีจ�านวน	73,782GWH	38,993GWH	และ	31,362GWH	
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	43.75	ร้อยละ	23.12	และร้อยละ	18.59	ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ	ตามล�าดับ

กราฟแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างปี	2550	-	2557

ภาคอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ภาคธุรกิจ ลูกค้าโดยตรงของ	กฟผ. อื่นๆ

       ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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	 นอกเหนือจากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว	การขยายตัว
ของประชากรกเ็ป็นปัจจัยทีส่�าคญัอีกปัจจัยหนึ่งทีจ่ะก�าหนดปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ	โดยประเทศไทยมจี�านวน
ประชากรเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งส่งผลให้เกิดการขยายตวัของชมุชน	การไฟฟ้าภมิูภาคและการไฟฟ้านครหลวงท่ีดูแลรับผดิชอบใน
ส่วนของการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทุนในระบบจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	อันจะท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์
หนึ่งในระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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													ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานท่ีมีความจ�าเป็น	โดยหากมีปริมาณไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาพรวมของธุรกิจต่างๆ	รวมท้ังเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนั้น	
กระทรวง	พลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	โดยฉบับล่าสุด	คือ	แผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558-2579	(PDP	2015)	ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	ได้มี
มติเห็นชอบในการประชุมเม่ือวันท่ี	14	พฤษภาคม	2558	และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที	่30	มิถุนายน	2558	ซึ่งในการ
จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้ใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทยฉบับใหม่เป็นครั้งแรก

 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ.2558-2579 (PDP2015)
 จากแนวทางในการจดัท�าแผน	ข้างต้น	แผนพฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	2558-2579	(PDP2015)	สรุปได้โดย
สงัเขปเป็นดังนี	้เม่ือส้ินปีแผน	ในปลายปี	2579	จะมีก�าลงัผลิตไฟฟ้ารวมสทุธ	ิ70,335	เมกะวัตต์	โดยประกอบด้วยก�าลังผลิตไฟฟ้า
ในปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	2557	เท่ากับ	37,612	เมกะวัตต์	มีการปลดก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี	2558-2579	จ�านวน	
24,736	เมกะวัตต์

ก�าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี	2558-2579 เมกะวัตต์

-	ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ณ	ธันวาคม		2557 37,612

-	ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี		2558-	2579 57,459

-	ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ	ในช่วงปี	2558-2579 -	24,736

รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น		ณ		สิ้นปี	2579 70,335

 ก�าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี	2558-2579

	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี	2558-2579	เท่ากับ	57,459	เมกะวัตต์		แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า		ดังนี้

เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 21,648

-	ในประเทศ 12,105

-	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 9,543

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ																																										 2,101

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น																																																 4,119

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม																																					 17,478

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน																																										 	12,113

-	โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์																																																					 	7,390

-	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์																																																														 2,000

-	โรงไฟฟ้ากังหันแก็ส																																																													 1,250

-	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ																																																										 	1,473

รวม 57,459
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	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี		พ.ศ.	2558-2569

	 โครงการโรงไฟฟ้าตามแผนช่วงนี้	(10ปีแรก)	ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีภาระผุกพันตามสัญญา	และเป็นโครงการ 
เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและมีความส�าคัญ	โดยก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่รวม	36,804	เมกะวัตต์	มี
รายละเอียดดังนี้

เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 10,644

-	ในประเทศ 8,101

-	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 2,543

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ 1,300

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 4,119

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 14,878

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 5,863

-	โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 4,390

-	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 1,473

														รวม 36,804
    

ตลาดต่างประเทศ
	 ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าในต่างประเทศ	ได้แก่	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	และการขยายตัวของ
ประชากรโลก	โดยสถาบัน	Energy	Information	Administration	(EIA)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้ประมาณการเติบโตของปริมาณ	
การผลิตไฟฟ้าในแต่ละทวีปทั่วโลกจนถึงปี	2578	ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ	2.30	ต่อปี	เห็นว่าตัวเลขการ
ประมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ(Organization	Economic	Cooperation	
and	Development	:	OECD)	มีอตัราการเตบิโตสงูกว่าประเทศในกลุม่	OECD	ค่อนข้างมาก	โดยอตัราการเตบิโตเฉล่ียของปรมิาณ
การผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่ม	OECD	เท่ากับร้อยละ	3.3	ในขณะท่ีอัตราการเติบโตเฉล่ียของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศในกลุ่ม	OECD	เท่ากับร้อยละ	1.1	ท้ังน้ี	ภูมิภาคเอเชียท่ีอยู่นอกกลุ่ม	OECD	เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ	4.1	ต่อปี	ดังน้ัน	ภูมิภาคนี้จึงมีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟ
ฟ้าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ	และหากพิจารณาฐานลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ	ในปี	2558	พบว่าประมาณร้อยละ	22.10	ของรายได้
จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย	ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคท่ีมีการเติบโตของปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดดังกล่าว	ประกอบกับบริษัทฯ	มีศักยภาพในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	จึงเชื่อว่า
ผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกและส่งผลท�าให้ยอดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	จะ
มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต	

	 ส�าหรบัประเทศออสเตรเลียซึง่เป็นตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าทีส่�าคัญอกีแห่งหนึง่ของบริษทัฯ	ในแง่รายได้จากการขาย
หม้อแปลงต่างประเทศในปี	2558	ก็ยังคงมีอัตราการทรงตัว	ตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดใหญ่ที่มีภาคอุตสาหรกรรมที่แข็งแกร่ง	
อย่างไรก็ดี	จากสภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่ชลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ท่ีมีการชะลอ
โครงการขนาดใหญ่	เนื่องจากความต้องการด้านสินค้าโภคภัณฑ์ชลอตัว	ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	และระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	ยงัคงทรงตวัหรือชลอตวัลง	บริษทัฯ	ได้ขยายตลาดต่างประเทศในภมิูภาคเพิม่ข้ึน	ทัง้ในประเทศลาว	กัมพชูา	พม่า	
มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และบังคลาเทศ	ที่ก�าลังมีการพัฒนาอุตสาหกรรม	ทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐาน	เหมืองแร่	โรงไฟฟ้า	การ
สร้างนิคมอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมการผลิต	และการลงทุนจากต่างประเทศยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อกระจายความเสี่ยง	
และเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น	
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ภาวะการแข่งขัน
	 ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัและ
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	โดยทีผ่่านมายอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าทัง้หมดของ 
บริษทัฯ	เป็นยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ซึง่ในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
ระบบจ�าหน่ายนี้มีผู้ผลิตประมาณ	24	ราย	ประกอบด้วยผู้ผลิตรายเล็กท่ีเน้น
กลยทุธ์ด้านราคามากกว่าคุณภาพไปจนถงึผูผ้ลิตขนาดกลางถงึใหญ่ทีเ่น้นการผลติ 
สินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	ดังนั้น	ผู ้ผลิตแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ ่มลูกค้าท่ี 
แตกต่างกันไป	ส�าหรับบริษัทฯ	น้ันถือเป็นผู้ผลิตขนาดกลางที่สามารถผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงท่ีสามารถรับงานของท้ังภาครัฐและเอกชน	โดย
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มอก.	384-2543	ซึง่สามารถ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	รวมทั้งผ่านการทดสอบการ
ทนต่อการลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอติาล	ีและสถาบัน	KEMA	ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	ท�าให้ผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ	ได้รับการยอมรบัในด้านคณุภาพจาก
ลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศและยังมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง	
จงึถอืเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ	ให้เทยีบเท่าหรือ
เหนอืกว่าผูผ้ลติรายใหญ่อืน่ๆ	นอกจากนัน้จะเป็นผูผ้ลติรายเล็กทีเ่น้นกลุ่มลูกค้า
ที่ให้ความส�าคัญเร่ืองราคาเป็นหลักโดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ซึ่ง
ถือเป็นคนละตลาดกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 การเข้ามาท�าธุรกิจของผู้ผลิตรายใหม่	รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่ให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลมีความเป็นไปได้ยาก	เนื่องจากต้องมีการลงทุนด้านเคร่ืองจักรท่ีมีราคา
สูง	และท่ีส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	คือ	จะต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
ขั้นสูงที่ทันสมัย	รวมทั้งบุคลากรต้องมีทักษะและความช�านาญในการผลิตเป็น
อย่างดี	ดังนั้น	การแข่งขันส�าหรับตลาดในประเทศจึงเป็นการแข่งขันกับผู้ผลิต
ที่มีเทคโนโลยี	และความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงซึ่งมี
จ�านวนประมาณ	7	ราย	โดยต่างก็ต้องพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเพือ่ให้สามารถ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทีมี่คณุภาพสงูเป็นท่ียอมรับจากลกูค้า	โดยบริษทัฯ	ท�าการ
บริหารต้นทนุการผลติให้เกิดประสทิธภิาพสูงสดุโดยมีจดุมุ่งหมายหลกัเพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการแข่งขนัให้ได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื		นอกเหนอืจากการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แล้ว	เรายังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้าทุกกลุ่ม	เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม	เรียกได้ว่าเรา
เป็นองค์กรทีใ่ส่ใจในทกุๆขัน้ตอนรายละเอยีดตามสโลแกนท่ีว่า	“คุณภาพแห่ง
ความประณีต”/”Quality	of	Details”
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ปัจจัยความเสี่ยง

1  ความเสีย่งด้านความไม่สม�า่เสมอของรายได้และการพ่ึงพงิ
ลูกค้ารายใหญ่
							บริษทัฯ	มีรายได้จากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุม่ลกูค้าท่ีเป็น
ผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวสิาหกจิ	ประกอบด้วย	การไฟฟ้านครหลวง	
(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	เป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ 
25-30	ของรายได้จากการขายรวม	มีสัดส่วนทีสู่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ 
ของบริษทัฯ	หากต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าว	นอกจากนี	้รายได้จากการขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ	 
ในการชนะประมูลโครงการต่างๆ	และยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและ 

งบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคญั	ดังนัน้	หากบริษทัฯ	ไม่ชนะการประมูล	
หรือหากมีการเล่ือนระยะเวลาการประมูล	หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการ

ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้า	จะส่งผลกระทบท�าให้รายได้และผลประกอบการของบรษิทัฯ	ลดลง	 
 ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็นเอกชนมากขึ้น	โดยจะเห็นได้จากสัดส่วน 
การขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุม่ลกูค้าเอกชนมีสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้จาก	ร้อยละ	49	ในปี	2557	เป็นร้อยละ	60	ของยอดขายหม้อแปลง 
ไฟฟ้าในปี	2558	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้พิจารณาเพิ่มความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทุกกลุม่	โดยปัจจบัุน	บริษทัฯ	สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงั	(Power	Transformer)	ได้ถงึ	30	MVA	ระบบ
ไฟสูงสุด	72	KV	และได้พัฒนาและสามารถผลิตหม้อแปลง	Amorphous	ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่มีค่าความสูญเสียไฟฟ้า	(No	Load	
Loss	)	ต�่าได้อีกด้วย	

2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	โดยราคาของ
วัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก	ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก	โดยในช่วงท่ีผ่านมาราคา
ของเหล็กซิลิกอนและทองแดงมีความผันผวนอย่างมาก	ดังนั้น	หากต้นทุนราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	อาจส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ในอัตราท่ีเท่ากัน
หรือมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนราคาวัตถุดิบดังกล่าว	และจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในที่สุด	
อย่างไรก็ตาม	จากการที่บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนดราคาสินค้าจากต้นทุนบวกก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	โดยในการก�าหนด
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า	บริษัทฯ	จะมีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัตถุดิบที่มีความผันผวนของ
ราคาสูง	เพือ่ให้สามารถประมาณการต้นทนุการผลิตได้อย่างถกูต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด	และสามารถก�าหนดราคา
ขายสนิค้าได้อย่างเหมาะสม	อย่างไรกต็ามทางบริษัทได้มกีารติดตามความเคลือ่นไหวของวัตถุดบิในตลาดโลกตลอดเวลาเพื่อลด
ความเสี่ยงดังกล่าว
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3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 บริษัทฯ	มีท้ังการน�าเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	มีรายได้จาก
การขายเป็นเงินตราต่างประเทศจ�านวน	120.25		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.03	ของรายได้จากการขายรวม			ในขณะที่มีการสั่ง
ซื้อวตัถุดิบจากต่างประเทศจ�านวน	268.02	ล้านบาท	ซึ่งจะต้องช�าระเป็นเงนิสกลุต่างประเทศ	จึงสามารถลดความเสีย่งจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในลักษณะ	Natural	Hedge	ได้ในส่วนหนึง่	อย่างไรก็ตาม	บริษทัฯ	เลง็เหน็ถงึความส�าคัญในการป้องกัน
ความเสีย่งดังกล่าว	โดยฝ่ายการเงนิของบรษิทัฯ	จะตดิตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ	และจะ
พิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น	 
นอกเหนือจากนีแ้ล้ว	ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศนัน้	ฝ่ายขายจะค�านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อตัราแลก
เปล่ียนเงนิตราต่างประเทศท่ีได้บวกเพิม่	(Mark	up)	เพือ่ให้ครอบคลุมค่าความเสีย่งและความผนัผวนต่างๆ	ไว้แล้ว	ซึง่การด�าเนนิการ 
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 โครงสร้างผูถ้อืหุน้รายใหญ่	10	อนัดับแรกของบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	2558	ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอยีด
ดังนี้

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

1 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน   

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

 1.2		นายพัชรพงศ์		ตันธนสิน 41,716,000 20.86

 1.3	นางอลิศรา			เจริญวานิช 				36,602,600	 18.30

 1.4		นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 598,600 0.30

 รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 123,917,200 61.96

2 บรษิทัหลกัทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอง็	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 9,621,500 4.81

3 นายวรพจน์		หิรัณย์ภิวงศ์ 3,000,000 1.50

4 นายอินทรัตน์		วงค์ศรี 2,100,000 1.05

5 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 								1,951,000	 0.98

6 นายศุภกร				เอมาสุดา 1,500,000 0.75

7 นางเกษศิรินทร์		บุญตา 								1,488,800	 0.74

8 นายวีรพจน์			ลือประสิทธิ์สกุล 1,251,800 0.63

9 นายสิริพงศ์		จิระวงศ์ประภา 1,209,600 0.60

10 นายอมรวัฒน์		ถิรกฤตพร 1,200,000 0.60

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 52,760,100 26.38

 รวม 200,000,000 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และการ
จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปี	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนดไว้
ได้	โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ	สภาพคล่องทางการเงิน	ภาวะเศรษฐกิจ	และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ				
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างองค์กร
	 โครงสร้างองค์กรวันที่	30	ธันวาคม	2558	บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายขาย
โครงการพเิศษ

และบรกิาร
ลกูค้า

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ

ฝ่าย Supply 
Chain และ
Logistic

ฝ่ายขาย
ในประเทศ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายผลิต 
2

ฝ่ายผลิต 
1

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่ายวิจัย
และ

พัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

แผนก MIS
ส่วนจัดซื้อ

จัดหา
แผนก 
CSD

แผนก
บัญชี ส่วนตัวถัง

ส่วน
เหล็กแกน

ส่วน
ออกแบบ

ส่วนงาน
บริการ

ส่วนขาย
ต่างประเทศ

ส่วนขาย
โครงการ

ส่วนวิจัย
และพัฒนา

ส่วนขนส่ง ส่วนธุรการ
โรงงาน

ส่วนบัญชี
ทั่วไป

ส่วนติดตั้ง
อุปกรณ์

ส่วน
พันคอยล์

ส่วน
เขียนแบบ

ส่วนขาย
ราชการ

ส่วนพัฒนา
กระบวนการ

ผลิต

ส่วน
สารสนเทศ
ระบบ ERP

ส่วนคลัง
สินค้า

ส่วนธุรการ
ส�านักงาน

ส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร

ส่วนบัญชี
ต้นทุน

ส่วน
ประกอบ

ส่วนทดสอบ
Routine

Test

ส่วนซ่อม
บ�ารุงรักษา

ส่วนประกัน
คุณภาพ

ส่วน
สนับสนุน

ส่วนความ
ปลอดภัย

ส่วน
สารสนเทศ
งานระบบ

ส่วน
วางแผน

แผนก
ทรัพยากร

บุคคล

ส่วน
การเงิน

ส่วนบริหาร
ความเสี่ยง

ส่วนอบและ
เติมน�้ามัน

ส่วนทดสอบ
Special

Test

ส่วนซ่อม
หม้อแปลง

ส่วน
สนับสนุน

แผนก
การตลาด

ส่วนกลยุทธ์
การตลาด
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	 โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน	5	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษทัฯ	,คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ,	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	โดยมี 
รายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

3.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ

4.	 นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการและกรรมการอิสระ

5.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

		 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริพงศ์	บุญตาม	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ		

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.		คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัด	ระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ 
บริษัทฯ

3.		ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง
4.		จดัให้มีระบบการบัญช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบัญชท่ีีมีความน่าเชือ่ถอืได้รวมทัง้ดูแลให้มีระบบการควบคุม

ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.		จดัให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทนุของบริษทัฯ	ณ	วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชขีองบริษทัฯ	ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจ

สอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6.		ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการด�าเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯควบคุมก�ากับดูแล 

(Monitoring	and	Supervision)	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และ 
งบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.		นอกจากนี้	คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	อาทิเช่น	การท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.		พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

9.		ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
10.	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	มีอ�านาจในการแต่งตั้ง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ

อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง
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	 	 	 ทั้งนี้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้	คณะ
กรรมการบรหิารกรรมการผูจ้ดัการ	และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ดังกล่าวสามารถพจิารณาและอนมัุตริายการทีอ่าจ
มีความขดัแย้งมีส่วนได้เสยีหรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากับบริษทัหรือบริษทัย่อย	(ถ้ามี)ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

11.	คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 	 	 ท้ังนี	้การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพจิารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง	มีส่วนได้เสยี	หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดทีจ่ะ
ท�าขึน้กบับรษิทั	หรือบริษทัย่อย	(ถ้ามี)	เว้นแต่เป็นการอนมัุตริายการธรุกิจปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	
หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนมัุตไิว้แล้ว	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงือ่นไข	และ
วิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัท 
จดทะเบียนตามประกาศ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	
อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	5	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการบริหาร

3.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร กรรมการบริหาร

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการบริหาร

		 	 โดยมีนางสาวบญุพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร	ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.	 น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธรุกิจ	รวมถงึกลยุทธ์ทางธรุกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษทัฯ	ให้คณะกรรมการ		

บริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ
2.	 ควบคุมดูแลการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีไ่ด้รับอนมัุตจิากคณะกรรม

การบริษัทฯ
3.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเคร่ืองจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	

ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	การขายสินค้า	
เป็นต้น	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

4.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบริหารองค์กร	และพิจารณาปรับเงินเดือน	โบนัสของพนักงานระดับต�่ากว่า 
ผู้จัดการฝ่าย	รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราก�าลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�าปี	

5.	 มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.		พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ	การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอ 

คณะกรรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ
7.	 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอืน่ใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึง่อย่างใด	โดยอยูภ่ายใต้การควบคุม

ของคณะกรรมการบริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามทีค่ณะกรรมการบริหารเหน็	สมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร		ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	
หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร
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8.	 ปฏิบัตหิน้าท่ีอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	มอบหมายเป็นคราวๆ	ไป	ทัง้นี	้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจ
จากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมัุตริายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง	(ตามนยิามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทนุ	และ/หรือ	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องก�าหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหาร
ไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการ
ค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ
		 	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	ทัง้คณะประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่มีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์
และคุณสมบัตติามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	มีจ�านวนทัง้ส้ิน	3	ท่าน	ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทีไ่ม่ได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท	ดังนี้	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม*	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหต	ุ:	*เป็นกรรมการทีมี่ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชแีละการเงนิ	เพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

		 โดยมีนางสาวภาวิณี	หวังเอกกวิน	เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	 สอบทานให้บริษทัฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมาะสม 

และมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน 
การพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน	

3.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พจิารณา	คัดเลอืก	เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ	และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

5.	 พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั	หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค)		 ความเหน็เกีย่วกับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ 
	 กฎหมายทเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)
(ซ)	 รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย	 
	 จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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1.4  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2.	 นายนคร	พระประเสริฐ	 กรรมการ

3.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

ทั้งนี้มี	นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
		 	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั	,	กรรมการชดุย่อย	และผูบ้ริหารระดับสูง	โดยพจิารณา
ความเหมาะสมของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือเสนอขอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ด้านสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
1.		ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท	,	กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง	โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการ	เพือ่เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	

2.		พจิารณาสรรหา	คดัเลือก	และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษทั	ทีค่รบวาระ	และ/หรอื	มีต�าแหน่ง
ว่างลง	และ/หรือ	แต่งตั้งเพิ่ม

3.		พิจารณา	กล่ันกรองผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ีมี	ต�าแหน่งว่าง	รวมท้ังก�าหนดแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

4.		ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.		ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

 ด้านค่าตอบแทน
1.		ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน	ให้แก่คณะกรรมการบริษัท,	คณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการบริหาร		และผู้บริหารระดับสูง		โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
2.		ก�าหนดจ�านวนค่าตอบแทน		ประจ�าปีท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหาร	ในแต่ละปี		โดยพิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ผลงาน	และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน	และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้
รับจากรรมการ	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อขออนุมัติ

3.		พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ		รวมท้ังสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาดโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นส�าคัญ

4.		รายงานนโยบายหลักการ/เหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก�าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปีของบริษัท(56-2)

5.	 ก�าหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
6.	 พิจารณากลั่นกรอง	โครงสร้างเงินเดือน	และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ	ของบริษัทฯ
7.	 ปฏิบัตกิารอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย	โดยฝ่ายบรหิาร	และหน่วยงานต่างๆ	จะต้องรายงาน

หรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ	คณะกรรมการสรรหา		ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบัตงิานของ	คณะกรรมการสรรหา		ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภิบาล	ให้บรรลุตามหน้าทีท่ีไ่ด้รับ 
มอบหมาย

 ด้านบรรษัทภิบาล
1.		พิจารณา	ทบทวน	น�าเสนอ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเร่ือง	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	จรรยาบรรณ

ธรุกิจ	นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม	สิง่แวดล้อม		นโยบายเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืของบริษทั	นโยบายและแนว
ปฎิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน	
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2.		ดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัน�านโยบาย/แนวปฏิบัตต่ิางๆ	ในข้อ	1	ไปใช้พฒันาบริษทัอย่างต่อเนือ่ง	โดยนโยบายและแนวปฏิบัตดัิงกล่าว 
ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธรุกิจของบริษทั		ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและเทียบเคียงได้ตามมาตราฐานสากล	

3.		ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ	ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่วางไว้

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

5.		รายงานผลการปฎิบตังิานขององค์กร	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	และนโยบายอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่รายงาน
แก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ

3.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร กรรมการ

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการ

5.	 นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ กรรมการ

6.	 นายวิชัย	พร้อมศิริสุข กรรมการ

7.	 นายชาญวุฒิ	มีพลอย กรรมการ

8.	 นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 กรรมการ

9.	 นายนิพัฒน์		จริงจามิกร กรรมการ

10.	นาวสาวศศิกาญจน์		ตันธนสิน กรรมการ

11.	นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.		ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององค์กร	ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ	ที่

ส�าคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน	ความเสี่ยงด้านตลาด	และความเสี่ยงอื่นๆ	ที่
อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและชื่อเสียงขององค์กร	เป็นต้น	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

2.		ประเมิน	และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กร	รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดาน
ความเสี่ยงที่องค์กร	จะยอมรับได้

3.		ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง	ประเมิน	ควบคุม	ติดตาม	และพัฒนากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	
และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	

4.		รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	เกีย่วกบัการบริหาร	การด�าเนนิงานและสถานะความเส่ียงขององค์กร
และการเปล่ียนแปลงต่างๆ	รวมถึงส่ิงท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ	เพื่อ
สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

5.		บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	ให้เป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
6.		ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง	โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
7.		จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น
8.		ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย	3	เดือนคร้ัง	และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

คณะกรรมการบริษัททราบ	ทุกไตรมาส

		 	 บริษทั	คิวทีซ	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของการบริหารจดัการองค์กรทีดี่	เพือ่ขบัเคล่ือน
องค์กรให้มีการเตบิโตและขยายธรุกิจอย่างมีเสถยีรภาพ	มีฐานะการเงนิท่ีม่ันคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหุน้
ในระดับที่เหมาะสม	ดังนั้น	บริษัทจึงเห็นควรให้มีการน�าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการด�าเนินงาน 
และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
Treadway	Commission	(COSO)	ซ่ึงเป็นมาตฐานสากล	เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จึงก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ดังนี้
1.		ก�าหนดให้การบริหารความเสีย่งเป็นความรบัผดิของพนกังานในทุกระดับชัน้ทีต้่องตระหนกัถงึความเส่ียงทีมี่ในการปฏิบติังาน 

ในหน่วยงานของตนและองค์กร		และต้องให้ความส�าคญัในการบริหารความเส่ียง	ด้านต่าง 	ๆให้อยูใ่นระดับทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
2.		ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ	ประเมินความเสี่ยง	ก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและ

บรรเทาความเส่ียง	หรือความสูญเสยีท่ีอาจจะเกิดขึน้	รวมถงึตดิตามและประเมินผลการบรหิารความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอ		
พร้อมทั้งจัดท�ารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการด�าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

3.	 ก�าหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง	เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ	การวางแผนกลยุทธ์	แผนงาน	และการด�าเนิน
งานของบริษัท		

4.	 เม่ือพนกังานพบเหน็หรอืรับทราบความเส่ียงทีอ่าจจะมีผลกระทบต่อบริษทั	จะต้องรายงานความเส่ียงนัน้ให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง
รับทราบทันที		เพื่อด�าเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป

5.		มุ่งส่งเสรมิสนบัสนนุและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสีย่งแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความมีส่วนร่วมรับผิด
ชอบในการด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	
(Value	Creation)	

1.6  คณะผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น	11	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม รองกรรมการผู้จัดการ

3.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร รองกรรมการผู้จัดการ

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.	 นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

7.	 นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

8.		นายวิชัย	พร้อมศิริสุข ผู้จัดการฝ่าย	Supply	Chain	and	Logistics

9.		นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

10.	นายนิพัฒน์	จริงจามิกร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า

11.	นางสาวศศิกาญจน์	ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
2.	 ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3.	 จดัท�านโยบาย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหาร	และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	
4.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเคร่ืองจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	

ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	การขายสินค้า	
เป็นต้น	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

5.	 มีอ�านาจในการอนมัุตอิตัราก�าลังคนการจ้างงานและบรรจพุนกังานและการแต่งตัง้โยกย้ายพนกังานระดับต�า่กว่าผูจ้ดัการฝ่าย 
ตามทีไ่ด้รับอนมัุตจิากคณะกรรมการบริษทัฯรวมถงึพจิารณาก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและ 
ต�าแหน่ง	

6.	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน	การบริหาร
จัดการ	รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	
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7.	 พจิารณาอนมัุตกิารเข้าท�าสัญญาเก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจปกตขิองบริษทัฯ	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตาม 
ที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

8.	 ออกค�าส่ัง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพื่อ 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9.	 มีอ�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท�างานชดุต่างๆ	เพือ่ประโยชน์	และประสิทธภิาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใส	และ 
มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลายคนปฏิบัตกิารอย่างหนึง่อย่างใด	โดยอยูภ่ายใต้การควบคุมของ 
กรรมการผูจ้ดัการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร	ซึง่กรรมการผู้จดัการ 
อาจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลง	หรือแก้ไข	บุคคลท่ีได้รับมอบอ�านาจ	หรือการมอบอ�านาจนัน้ๆ	ได้ตามทีเ่หน็สมควร

10.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

		 	 ทัง้นี	้ในการด�าเนนิการเรือ่งใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ	หรือผูรั้บมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมีความ
ขดัแย้ง	(ตามนยิามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอืหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด)	มีส่วนได้ส่วนเสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัฯ	และ/หรอืบรษิทัย่อย	และ/หรอืบริษทั
ที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามธรุกิจปกตแิละเงือ่นไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ	และ/หรอืตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

ประธานกรรมการบริษัท	มีหน้าที่
1.		เป็นประธานฯ	ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2.		เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.		การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณทีี	่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ	มีการลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสียง	2	ข้างเท่ากัน
4.		เป็นประธานฯ	ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้จัดการฝ่าย รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

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

-
-

ไม่เกิน	2	ล้านบาท
ไม่เกิน	2	ล้านบาท

ไม่เกิน	3	ล้านบาท
ไม่เกิน	3	ล้านบาท

ไม่เกิน	24	ล้านบาท
ไม่เกิน	24	ล้านบาท

(4)	 การขายสนิค้าโดยก�าหนดราคาตามนโยบาย 
	 ราคา	(Price	List)

ไม่เกิน	5	ล้านบาท - ไม่เกิน	10	ล้านบาท ไม่เกิน	50	ล้านบาท

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

ไม่เกิน	10% - ไม่เกิน	15% >	15%

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

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

หมายเหตุ	:	
1.	 ในการพิจารณาอนุมตัิขายสินค้าโดยก�าหนดราคาต�่ากวา่นโยบายราคา	(Price	List)	นอกเหนือจากการด�าเนินการตามอ�านาจที่

ก�าหนดไว้ในข้อ	(5)	แล้ว	ยังต้องพิจารณามลูค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องด�าเนินการขออนุมตัิจากผู้มีอ�านาจตามมูลค่าการ
ขายตามที่ระบุในข้อ	(4)	อีกด้วย

2.	 บริษัทฯ	พิจารณาก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จ�ากัดวงเงิน	เนื่องจาก
วตัถดิุบหลักท่ีต้องส่ังซือ้	เช่น	เหล็กซลิิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นวตัถดิุบทีมี่ผูผ้ลติน้อยรายและราคาซือ้ขายองิตามราคาตลาด
โลก	ซึง่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ดังนัน้ในการพจิารณาส่ังซือ้แต่ละคร้ังจะต้องพจิารณาจากความต้องการใช้	รวมทัง้แนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดิุบเป็นหลักจงึจ�าเป็นต้องอาศยัความคล่องตวัและความรวดเร็วในการด�าเนนิการ	อย่างไรก็ตาม	
ในทางปฏิบัตนิัน้	บริษทัฯ	ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ	รับทราบเกีย่วกับเรือ่งดังกล่าวในการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	
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3.	 การลงทุนซื้อเคร่ืองจักรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยในขั้นตอนของการ
ด�าเนินการนั้น	ฝ่ายท่ีจะท�าการซื้อทรัพย์สินจะต้องขออนุมัติซื้อทรัพย์สินตามอ�านาจที่ระบุในข้อ	(3)	ส่วนอ�านาจในข้อ	(7)	นั้น
เป็นอ�านาจในการด�าเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน	(Purchase	Request)	

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
		 	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ	รายบุคคลและท้ังคณะ	
เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา	และเพื่อให้การท�างาน
ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น	เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน	และเพื่อช่วยปรับปรุงความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ	รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ	ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยเกณฑ์การประเมินผล
มีรายละเอยีด	ดังนี	้ผลการด�าเนนิงาน,	นโยบาย,	แนวทางแก้ไขการด�าเนนิงานหากไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด	,	การเตรยีมตวั 
ก่อนการเข้าประชมุ,	การปฏิบัตเิร่ืองการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั,	การท�าหน้าทีข่องประธานกรรมการ	และการตดิตาม
การบรหิารความเสีย่ง	เป็นต้น	น�าผลคะแนนท่ีคณะกรรมการประเมินตนมาวเิคราะห์ข้อมูลเชงิสถติ	ิและแจ้งผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการษทัฯ	ทราบ	เพือ่น�าไปสู่การด�าเนนิการของฝ่ายบรหิารต่อไป	นอกจากนีใ้นปี	2558	บริษทัมีการประเมินผล 
กรรมการชุดย่อยทุกคณะ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีเกณฑ์การประเมินผล	ดังนี้	1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
มีความเหมาะสม	ท�าให้งานมีประสิทธิภาพ	2.	คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3.	บทบาทหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

		 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ�าทกุปี	โดยใช้แบบ
ฟอร์มท่ีบริษัทฯ	ปรับปรุงจากตัวอย่าง	แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้	1.	
ความเป็นผูน้�า	2.	การก�าหนดกลยทุธ์	3.	การปฏิบัตติามกลยทุธ์	4.	การวางแผนและผลปฏิบัตทิางการเงนิ	5.	ความสมัพนัธ์
กับคณะกรรมการ	6.	ความสัมพันธ์ภายนอก	7.	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	8.	การสืบทอดต�าแหน่ง	9.	
ความรูด้้านผลติภณัฑ์และบรกิาร	10	คณุลักษณะส่วนตวั	น�าผลคะแนนทีค่ณะกรรมการประเมินตน	มาวเิคราะห์ข้อมูลเชงิ
สถิติ	เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดดด้วยต่าง	และเพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

3.  โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์กรประกอบของคณะกรรมการ
		 	 คณะกรรมการบริษทั	จดัให้มีจ�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกับขนาดของกิจการ	โดยปัจจบัุนมีกรรมการท้ังหมด	7	ท่าน	
ซึ่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน	2	ท่าน	กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน	โดยทั้ง	5	ท่านเป็นกรรมการอิสระท้ังหมด 
กรรมการอิสระ	มีจ�านวนร้อยละ	71	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย

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

 ค�านิยาม	“กรรมการอิสระ”

		 	 บริษทั	ได้ก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของบริษทั	คือ	กรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร	(Non-Executive	Director) 
และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบรหิารงานประจ�าและไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบริษทั	บรษิทัได้ก�าหนดคุณสมบัตเิท่ากับ 
ข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยผู้ท่ีได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่ก�าหนด	ดังนี้
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(1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

(3)	ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา	คู่
สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

(4)	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัด
แย้ง	ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

(5)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง	และไม่เป็น
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้ริหาร	หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบัญช	ีซึง่มีผูส้อบบัญชขีอง 
บริษทัฯ	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	หรือนติบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งสงักัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(6)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ	ซ่ึงได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(7)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

(8)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	

(9)	ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษิทัย่อย	หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

	 	 	 ในคณะกรรมการบริษทั	ไม่มกีรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกว่า	5	แห่ง	
และไม่มีกรรมการหรอืผูบ้ริหารระดับสงูของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรอืหุ้นส่วนของบริษทัสอบบัญชภีายนอกท่ีบริษทั
ใช้บริการอยู่ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

4  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 	 บริษทัฯ	มีแผนการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	และโปร่งใส	เพือ่ให้ม่ันใจว่า	บริษทั
ได้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ	และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือรายอ่ืนใด 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้า 
รับการคัดเลือก	โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่ก�าหนด	ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคัดเลือกขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น
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5  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.1	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียว	ข้องใน

ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	

5.2	 บริษัทฯ	จัดท�าเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่	และมี	คู่มือศึกษาลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

5.3	 บริษทัฯมีแผนการคดัเลือกบุคคลากรทีจ่ะเข้ามารับผดิชอบในต�าแหน่งงานบรหิารท่ีส�าคัญทกุระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และโปร่งใส	เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ	่
หรือรายอื่นใด	โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	ทั้งนี้	ผู้
บริหารท่ีได้รับการก�าหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดต�าแหน่งนั้น	จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล	
(Individual	Development	Plan)	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต	

6.  การประชุมคณะกรรมการ
		 	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง	บริษัทฯ	มีการก�าหนด
ตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบในการประชุมแต่ละครั้งมีการก�าหนด
วาระการประชุมท่ีชัดเจน	ท้ังวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา	มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถ้วน	เพียงพอต่อ
การตัดสินใจ	และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
แสดงความเหน็ร่วมกันได้อย่างเปิดเผย	ประธานกรรมการเป็นประมวลความเหน็และข้อสรปุทีไ่ด้จากทีป่ระชมุ	รายงานการ
ประชมุถกูจดัท�าโดยเลขานกุารบริษทั	และหลงัจากทีผ่่านการรับรองจากทีป่ระชมุจะถกูจดัเกบ็ไว้ทีตู่เ้อกสาร	ชัน้	2	อาคาร
ส�านกังานใหญ่ทีก่รุงเทพ	กรรมการและผูท้ีเ่ก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้	ทัง้นีบ้ริษทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจ�านวน
องค์ประชมุคณะกรรมการ	ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	จงึเป็นองค์ประชมุและ	
จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในห้องประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด
		 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจ�าปี	2558	สรุปได้ดังนี้

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

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช ประธานคณะกรรมการ 6/6 - -
2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการ
6/6 5/5 -

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 6/6 5/5
4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
6/6 5/5 2/2

5.	นายนคร	พระประเสริฐ* กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 5/6 - 2/2
6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 6/6 2/2
7.	นายศิริพงษ์	บุญตาม* กรรมการ 5/6

	 หมายเหตุ			*	ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก	ติดภาระกิจต่างประเทศ
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7.  วาระการด�ารงต�าแหน่ง
		 	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้	ความสามารถ	โดยบริษทัฯ	ได้จดัให้มีจ�านวนกรรมการทีเ่หมาะสม 
กับขนาดของกิจการ	ณ	ปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	2	ท่าน		กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ		5	ท่าน	ซึ่งมีจ�านวนเกินร้อยละ		70	ของกรรมการท้ังคณะ		โดยมีรายละเอียดการด�ารง
ต�าแหน่งเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ปีที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

ปีที่เลือก
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ
การสรรหา/
การแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ
ในปี	2558

การแต่งตั้ง
ครั้งถัดไป

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช 2554 2558 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม 2554 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ 2554 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม 2554 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

5.	นายนคร	พระประเสริฐ 2554 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559

6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 2554 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2560

7.	นายศิริพงษ์	บุญตาม 2554 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2561

	 หมายเหตุ	:	กรรมการอิสระทั้ง	5	ท่าน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	นับจากปีที่แต่งตั้ง	รวม	5	ปี	

	 กระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ดังต่อไปนี้

1.		บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทัผ่านทางเวบไซต์ 
ของบริษทั	ตามท่ีทางส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนด	และปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้รายย่อย 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

2.		การสอบถามความสมัครใจของกรรมการอสิระทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ		และสอบถามความจ�านงของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทนต�าแหน่งกรรมการตัวแทนที่จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

3.		คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท	เพื่อพิจารณาน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการที่ได้ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อบังคับบริษัท		และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

8.  เลขานุการบริษัทฯ
		 	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในงานเลขานุการบริษัท		และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีงานเลขานุการบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ		บริษัทก�าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ		เช่น		หลักสูตรพื้นฐานกฏหมาย
และกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน		หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท		รวมทั้งเข้าร่วมสัมนาต่างๆ	ที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

		 	 ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที	่1/2554	เม่ือวนัที	่24	กุมภาพนัธ์	2554	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มีมตแิต่ง
ตัง้นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ	ซึง่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ	ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูร
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องเลขานกุารบริษทั	เพือ่ให้ปฏิบัตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	
2551	ทั้งนี้	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ	มีดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการ
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5.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วย	งานก�ากับ	ดูแลโดยเป็นไปตาม
กฎหมาย	กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

6.		ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป	ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัท	
7.		ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ	ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	เพื่อประกอบการปฏิบัติ

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

 ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	
การศึกษา:		 	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมหลักสูตร	:		 Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	29/2009	
	 	 Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่นที่	13/2009
	 	 Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่นที่	2/2010
	 	 Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่น	1/2011
คุณสมบัติ	:		 มีความสามารถในการประสานงาน	การสรุปประเด็น	การจัดท�ารายงานการประชุม
	 	 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มนุษยสัมพันธ์ดี	มีภาวะผู้น�า
	 	 เทคนิคการสื่อสาร	และวางแผนเชิงกลยุทธ์

9.  ค่าตอบแทนกรรมการ
	9.1		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

		 	 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	ซึง่ประชมุเม่ือวันที	่21	เมษายน		2558	ได้มีมตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
ประจ�าปี	2558	ในรูปของค่าเบ้ียประชุม	และค่าตอบแทนประจ�าปี	รวมทั้งส้ินเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	4,200,000.-บาท	 
(สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)		บริษัทฯ	ได้จ่ายจริงไปดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

รายชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่า
ตอบแทน
ประจ�าปี

รวมกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบรษิทั 90,000 - - 750,000 840,000

2.	นายเผด็จภัย		มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ/กรรมการ

60,000 75,000 - 450,000 585,000

3.	นายณัฐพล		ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 60,000 50,000 - 450,000 560,000

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

60,000 50,000 30,000 450,000 590,000

5.	นายนคร		พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 450,000 520,000

6.	นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 60,000 - 20,000 450,000 530,000

7.	นายศิริพงษ์		บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 450,000 500,000

รวม 430,000 175,000 70,000 3,450,000 4,125,000

	ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	

		 -ไม่มี-
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

		 		 ในปี	2557	และปี	2558		บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน	16.67	ล้านบาท	และจ�านวน	19.71	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

		 	 ทั้งนี้	ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น		มีรถประจ�าต�าแหน่งเท่านั้น

10.  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 	 ณ	ปัจจบัุน	บริษทัฯ	มีบริษทัย่อย	1	บริษทั	คือ	บริษทั	คิวทซี	ีแพนโก	จ�ากดั		ต้ังอยู่ทีป่ระเทศลาว	บริษทัมีการก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม	ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี		บริษัทได้แต่งตั้งประธาน 
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประธานบริษัทและกรรมการในบริษัทย่อย	เพื่อให้ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจ	เป้าหมาย	และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับบริษัทแม่

11.  นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท
1.		บริษทัฯ	ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติ	ิ	ภาวะ 

ของบุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่		
สาธารณชนทราบ

2.		ห้ามมิให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร		พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนติิภาวะของบุคคล
ดังกล่าว	ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ				
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน		เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขายเสนอซ้ือ
หรอืเสนอขายหลักทรพัย์ของบริษทัฯ	ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	ก่อนทีข้่อมูลนัน้จะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่
ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ืน่	หรือเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์
ตอบแทน		ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3.		ห้ามมิให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังาน	และลูกจ้างของบริษทัฯ	น�าความลับ	และ/หรอืข้อมูลภายในของบริษทัฯไปเปิดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า	โดยทางตรงหรอืทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4.	ต้องรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์และความลับของบริษทัฯ	หรอืของลูกค้า	ห้ามน�าความลับของบรษิทัฯ	ไปเปิดเผยแก่บคุคล
ภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน	แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ		ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	ไปแล้ว

		 	 ทัง้นี	้		นโยบายการซือ้ขายหลักทรพัย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลบัของบริษทับันทกึอยูใ่นจรรยาบรรณธรุกิจ	
ซึง่บรษิทัได้จัดท�าเป็นหนงัสอืแจกให้กับกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทกุท่าน	พร้อมท้ังลงลายมือชือ่ให้การรับรองในการ
ปฏิบัตติามทกุประการ				พร้อมทัง้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธรุกิจและจรรยาบรรณพนกังานท่ีก�าหนดไว้
อย่างจิงจังสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่	www.	qtc-energy.com

12.  บุคลากร
1	 จ�านวนบุคลากร

		 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม		2558	บรษิทัฯ	มีพนกังานรวมทัง้ส้ินจ�านวน	214	คน	(ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจ�านวน	11	คน)เป็น
พนักงานประจ�าจ�านวน	214	คน	ไม่มีพนักงานรายวัน		ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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ฝ่าย พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า 15 - 15
ฝ่ายSupplyChain	และ	Logistic 23 - 23
ฝ่ายขายในประเทศ 10 - 10
ฝ่ายขายต่างประเทศ 3 - 3
ฝ่ายบริหาร 11 - 11
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - - -
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10 - 10
ฝ่ายผลิต	1 71 - 71
ฝ่ายผลิตื	2 34 - 34
ฝ่ายวิศวกรรม 26 - 26
ส่วนความปลอดภัย 4 - 4
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2 - 2
แผนก	MIS 3 - 3
แผนกการตลาด	 2 - 2
รวม 214 0 214

หมายเหต	ุ	:	ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	ฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า,	ฝ่ายขายต่างประเทศ,	 
ฝ่ายขายในประเทศ,	แผนกการตลาด	ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ(ส�านักงาน)	ฝ่าย	Supply	Chain	และ	Logistic,	 
ฝ่ายบริหาร,	ฝ่ายบัญชีและการเงิน,	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,	แผนก	MIS	ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายผลิต	1,	ฝ่ายผลิต	2,	
ฝ่ายวิศวกรรม,	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	ส่วนความปลอดภัยขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)		

	2	 	ข้อพิพาทด้านแรงงาน

		 	-ไม่มี-

 3		 ค่าตอบแทนพนักงาน

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน	โดยค�านึง
ถึงผลการด�าเนินงาน	การท�าก�าไรในแต่ละปี		และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม	Balanced	Scorcard	ซึ่งค่าตอบแทน
พนักงานมีดังนี้	

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2558	บรษิทัฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	(ไม่รวมผูบ้ริหาร)	จ�านวน	78.17	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทน 
ในรูปของเงินเดือน	โบนัส	สวัสดิการ	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยบริษัทได้ท�าการจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่	30	กรกฏาคม	2551	

  ค่าตอบแทนอื่น	

		 	 	-	ไม่มี	–	

		 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าหนังสือ	คู่มือพนักงาน	แจกให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร	เพื่อรับทราบกฎ	ระเบียบ	และ
สวัสดิการที่จะได้รับ

		 	4		นโยบายการพัฒนาบุคลากร

		 	 ด้วยวสิยัทศัน์ขององค์กรทีต้่องการจะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีมี่คณุภาพระดับสากล	(World	Class)	และมีพนัธ
กิจท่ีจะมุ่งม่ันเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการทีท้่าทายในการพฒันาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คณุภาพระดับสากล	น�ามา
ซึ่งการก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�าคัญ	คือ
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1.		Constructive	Engagement	:	การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการท�างานในหลายๆ	ระดับ
ที่แตกต่างกัน	แต่ให้มีส่วนร่วมมากน้อยต่างกันออกไปโดยเน้นทิศทางการมีส่วนร่วมที่เป็นการพัฒนา	มุ่งเน้นการหา
ทางออกหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา	ไม่เน้นการหาคนผิด	เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

2.		Sharing	Success	:	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส�าเร็จขององค์กร	ซึ่งจะสะท้อนออกมา
ในรูปของการให้ผลตอบแทนท่ีเน้นผลส�าเรจ็ขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นท่ีตวับุคคล	รวมทัง้การส่งเสรมิให้พนกังาน
สร้างความรู้จากการปฏิบัติ	ใช้ความรู้จากการปฏิบัติคร้ังก่อนเพื่อการปฏิบัติซ�า้	ปรับปรุง	และพัฒนาความรู้	เพื่อการ
ปฏิบัติคร้ังต่อไป	โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร	อีกทั้งตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลง	และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น	ซึ่งเม่ือทุกคนจะต้องมีความส�าเร็จร่วมกัน	จึงต้องให้ความ
ส�าคัญตั้งแต่ผลส�าเร็จของพนักงานแต่ละคน	ผลส�าเร็จของหน่วยงาน	ผลส�าเร็จของหน่วยธุรกิจ	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จ
ของทั้งองค์กร

3.		Better	Attitude	:	การมีทัศนคติท่ีต้อง	“ดีข้ึนกว่าเดิม”	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของทั้ง
ลูกค้า	สังคม	องค์กร	และผู้ถือหุ้น

13.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2558	จ�านวน		910,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	50,000	บาท	บริษัท
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่	ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้
สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

		 	 ทั้งนี้	บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี	

14.  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูง
ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นสามัญ
ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2557

จ�านวนหุ้นสามัญ
ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2558

รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท - -
นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม กรรมการ - -
นายพลรชฎ	เปียถนอม กรรมการ 177,000 177,000
นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ - -
นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการ - -
นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/	กรรมการผูจ้ดัการ 598,000 598,000
นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ/รองกรรมการ

ผู้จัดการ
522,000 522,000

นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร รองกรรมการผู้จัดการ - -

		 ในปี	2558		ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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การก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบ
บริหารจดัการทีมี่ประสิทธภิาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึง่จะช่วยสร้างความเชือ่ม่ันและความม่ันใจต่อผูถ้อืหุน้	ผู้ลงทนุ	
ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า	สร้างความสามารถในการ
แข่งขนั	รวมท้ังส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบริษทัฯ	ในระยะยาว	คณะกรรมการบรษิทัจงึมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	ด�าเนนิการตดิตามเพือ่ให้มีการปฏิบัตติามนโยบาย	พฒันาบุคคลากรให้เป็นคนดี	มีคณุธรรม

	 การตดิตามการปฏิบัตติามนโนบายการก�ากบัดูแลกิจการ	ส�าหรับปี	2558	บริษทั	จดัให้มีการส่งเสริมและสือ่สารข้อมูลให้แก่ 
กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุระดับท่ัวทัง้องค์กรรับผ่าน	โดยแจกเป็นหนงัสือ	การก�ากับดูแลกิจการทีดี่	และจรรยาบรรณธรุกิจ 
โดยคณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	ได้ปฏิบัตติามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรธรุกิจ	พร้อมทัง้ 
ติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2558	ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น	

	 จากความมุ่งม่ันดังกล่าว	ส่งผลให้ในปี	2558	บริษัทได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2558 
ด้วยคะแนน	100	คะแนน	หรือระดับดี	จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	(โครงการ	AGM)	จาก
สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย	(TIA)	ซึง่เป็นอกีช่องทางหนึง่ในการเสริมสร้างธรรมาภบิาลอย่างยัง่ยืน	นอกจากนี	้จากการมุ่งม่ัน	พฒันา 
ตดิตามการก�ากบัดูแลของกิจการ	ท�าให้บริษทัได้รบัผลการส�ารวจข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียนประจ�าปี	2558	
บริษัทฯ	มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม	91%	ซึ่งอยู่ในระดับ	ดีเลิศ	(Exellent	CG	Scoring)	โดยคะแนนสูงกว่า	คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ
บริษัทจดทะเบียน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ให้ดียิ่งขึ้น	

	 บริษทัฯ	ได้ทบทวนนโยบายในการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ทกุปี	เพือ่ให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยได้
ทบทวนนโยบายดังกล่าวซึง่ครอบคลมุหลกัการ	5	หมวด	ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ	คร้ังที	่6/2558	เม่ือวนัที	่15	ธนัวาคม	
2558	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้		

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน	ได้แก่	สิทธิการ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเร่ือง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวย 
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น		ดังนี้

•	 	จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย	21	วนั	โดยส่งหนงัสือเชญิประชมุ	ให้แก่ผูถ้อื
หุน้วนัที	่31	มีนาคม	2558		โดยจะระบุวนั	เวลา	สถานที	่และวาระการประชมุ		กฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการประชมุ	ขัน้
ตอนการออกเสียงลงมต	ิตลอดจนข้อมูลประกอบทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งท่ีต้องตดัสินใจในทีป่ระชมุอย่างครบถ้วน	รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน	Website	ของบริษทัท้ังภาษาไทย	และภาษาองัฤษ			อย่างน้อย	1		เดือน	โดยลง	Website	
วันที่	13มีนาคม	2558		เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพียงพอก่อนได้
รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

•	 	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัตสิ�าหรบัระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี		ดังนี้
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วาระที่	1			พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่	2			พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่	3			พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	ปีที่ผ่านมา
วาระที่	4			พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา
วาระที่	5			พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่	6			พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่	7			พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี
วาระที่	8			เรื่องอื่นๆ	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�าคัญต่างๆ	

•	 ในกรณท่ีีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	บริษทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ
หรือบุคคลใดๆ	เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก	แบบ	ข	หรือแบบ	ค	แบบหนึ่งแบบใด
ที่บริษัทฯ	ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

•	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้	ถงึคณะกรรมการบริษทัฯ	ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	20	วัน	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือทาง	อีเมล์ของนักลงทุน
สัมพันธ์	โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558

•	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ซกัถาม	แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเตม็ท่ีและอสิระ	ซึง่รายละเอยีด
ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

•	 บรษิทัฯ	อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเตม็ที	่โดย	บรษิทัจะจดั
ประชุมในวันท�าการท่ีโรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ที่มีการคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทางมา
ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	โดยที่ผ่านมาจัดประชุมท่ีโรงแรมท่ีใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	และจัดเตรียมอากรแสตมป์
ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

•	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ทุกคน	เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง	และร่วมตอบข้อ
ซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 เม่ือการประชมุแล้วเสร็จ	บริษทัฯ	เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามัญในวนัเดียวกนัหลัง
ประชมุเสร็จ	คือวันท่ี	21	เมษายน	2558	แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ	บน	website	
ของบริษัท	และจัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	โดยปี	2558	ลงเว็บไซด์เม่ือวันท่ี	6	
พฤษภาคม	2558

•	 บริษัทฯ	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	การนับคะแนนและแสดงผล	เพื่อ
ให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า

หมวดที ่2 การปฏบิติัต่อผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)
	 บรษิทัฯ	มีนโยบายในการปฏิบัตแิละคุ้มครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้ริหาร
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย		ผู้ถือหุ้นสถาบัน	
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ	ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

•	 บริษทัฯ	เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรือ
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ	และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการใน
การประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า		ตามหลักเกณฑ์ทีบ่ริษทัฯ	ก�าหนด	ซึง่ได้เผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบริษทั	ฯ 
ที่	http://www.qtc-energy.com	โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ	ล่วงหน้า	3	เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	ระหว่าง 
วันที่	17	กันยายน	2558		ถึงวันที่	1	ธันวาคม	2558	

•	 ปี	2558	บริษัทฯ	ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะ
วาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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•	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน	และสนบัสนนุให้มีการใช้บัตรลง
คะแนนเสียง	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

•	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวทีเ่ก่ียวข้องกับข้อมูลรวมถงึได้ก�าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทัฯ	หรือน�า
ข้อมูลของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

•	 การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	เก่ียวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบรษิทัฯ	ของตนเอง	คูส่มรส	และบุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
	 บริษทัฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธขิองผูมี้ส่วนได้เสยีและปฏิบัตอิย่างเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย	โดยมีรายละเอยีดดังนี้

•	 พนักงาน	:	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนให้
บริษัทฯ	สามารถพัฒนาการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ	และทักษะของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึพจิารณาให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู้ความ
สามารถของพนกังานแต่ละคน	ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านงึถงึคณุภาพชวีติและ
ความปลอดภัยในการท�างาน		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม			

•	 คู่ค้าและเจ้าหนี้	:	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น	Supplier	และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	
ไม่เอารัดเอาเปรียบ	โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ท�าร่วมกันอย่างเคร่งครัด	
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

•	 ลูกค้า	:	บริษัทฯ	เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	การรักษาความลับของลกูค้า	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ความ
ส�าคัญต่อการก�าหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

•	 คู่แข่ง	:	บริษัทฯ	ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดีและกฎหมายท่ีก�าหนดไว้	รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

•	 ชุมชนและสังคม	:	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	เน้นการปลูก
ฝังจิตส�านึก	ความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวม
ถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	และไม่กระท�าการใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย	

•	 บรษิทัฯ	มีมาตราการชดเชยในกรณทีีผู่มี้ส่วนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่ริษทัฯละเมิดสทิธติามกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย		ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

•	 บริษทัฯ	ประกาศให้ทราบทัว่กันว่า	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทีรั่บทราบข้อมูลภายในทีมี่นยัส�าคญัท่ีอาจส่ง
ผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์	จะต้องระงับการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษทัฯ	ในช่วง	1	เดือน
ก่อนที่บริษัทฯ	จะมีการประกาศผลการด�าเนินงาน	หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

•	 บริษทัฯ	มีแนวทางการด�าเนนิการท่ีชดัเจนกรณมีีผูแ้จ้งเบาะแสเก่ียวกบัการท�าผดิกฎหมาย	ความถกูต้องของรายงาน
ทางการเงนิ	ระบบควบคมุภายในบกพร่อง	หรอืการผดิจรรยาบรรณ	โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมาย	และอี
เมลล์ถงึคณะกรรมการตรวจสของบริษทั			บริษทัฯ	ได้มีการก�าหนดมาตราการคุ้มคร้องสิทธขิองผูแ้จ้งเบาะแสไว้แล้ว

•	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง	จึงได้ก�าหนดคู่มือ	จริยธรรมฯ	เป็นวินัยอย่างหนึ่ง	ซึ่งกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนกังานทกุคนต้องปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด	การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติามถอืเป็นการท�าผดิวนิยั	ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
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•	 ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ	เพื่อป้องกันการใช้โอกาสแสวหาผล
ประโยชน์ส่วนตน

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการท�าผิด

		 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	มีช่องทางการร้องเรียน	การแสดงความคิด
เหน็	และแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิกฎหมาย	โดยก�าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถงึคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัท	ที่	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขท่ี	2/2	ซอย	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา 
แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	10240	หรือส่งอีเมลล์	มาที่	audit@qtc-energy.com

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทั้งรายงานข้อมูลทางการ
เงนิและข้อมูลทัว่ไปตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนข้อมูลท่ีส�าคัญทีมี่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของ 
บรษิทัฯ	ซึง่มีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสยีของบริษทัฯ	เพือ่ให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกบับรษิทัฯ	ทัง้หมด
ได้รบัทราบข้อมูลอย่างเท่าเทยีมกัน	โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษทัฯ	ต่อผูถ้อืหุน้	และสาธารณชนผ่านช่องทางและ
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ		ที่	www.qtc-energy.com

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและมุ่งม่ันทีจ่ะดูแลให้มีการปฏิบัตติามกฎหมาย	ข้อบงัคับ	และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

•	 บริษทัฯ	เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัย์ฯ	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง	เวบไซต์ของบริษทัฯ	
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

•	 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัตติามนโยบายก�ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	
56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	และเว็บไซต์ของบริษัท

•	 คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ปกับรายงานของ 
ผูส้อบบัญช	ีและจดัให้มีรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

•	 คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ	บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวนคร้ัง
ของการประชุมและจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	เร่ืองหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล	เก่ียวกับ
ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ	ซึง่มีการเปิดเผยข้อมูลดังหวัข้อต่อไปนี	้(1)	นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ	(2)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(3)	ปัจจัยความเสี่ยง	(4)	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
(5)	ข้อพพิาททางกฎหมาย	(6)	ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�าคญัอืน่	(7)	ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้อืหุน้	(8)	โครงสร้างการจดัการ 
(9)	การก�ากับดูแลกิจการ	(10)	ความรบัผดิชอบต่อสังคม	(11)	การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
(12)	รายการระหว่างกัน	(13)	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	(14)	การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

•	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 กรรมการ	และผู้บริหาร	4	รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ	มีหน้าท่ีต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบรษิทั	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	และเปิดเผยข้อมูล
ให้กรรมการทุกท่านทราบ	ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	ได้มีนโยบาย	ให้พนกังานระดับบริหาร	ต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย	ต้องจดัท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่ความโปร่งใสและเป็นธรรม	ในการด�าเนนิธรุกิจ	โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
รับทราบทุกปี
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•	 คณะกรรมการได้จดัให้มีการด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธผิล	เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ	
รายการระหว่างกัน	และระบบควบคุมภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ

•	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนสถาบัน	นักลงทุนทั่วไป	นักวิเคราะห์	ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)		 เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
2)		 เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
3)		 ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
4)		 การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
5)		 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	โดยใช้ข้อมูลภายใน	ได้อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เท่า

เทียม	โปร่งใสและเป็นธรรม
6)		 การด�าเนนิการเม่ือมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด	โดยจดัให้

มีช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อ	ดังนี้
	 	 โทรศัพท์	:	(66)2379	3089	ต่อ	241
	 	 โทรสาร	:	(66)2379	3099
	 	 Email	:	ir@qtc-energy.com
	 	 Website	:	http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html
	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ก�าหนดให้บุคคลผูมี้อ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว	ได้แก่	ประธานกรรมการบริหาร	หรอื	

กรรมการผู้จัดการ

•	 บริษทัฯ	ได้ก�าหนดให้บุคคลทีมี่อ�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลกัทรัพย์	(Contact	Person) 
	ดังนี้

1)	 การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์	ได้แก่	รายการได้มา/จ�าหน่ายไป	ซึ่งสิ้นทรัพย์	รายการเก่ียวโยง	
ก�าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้	การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูส้อบบัญช	ีการย้ายท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่	รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น	และโครงการลงทุน	การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	เป็นต้น	โดยกรรมการผู้จัดการ

2)	 การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญช	ีได้แก่	งบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส	แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	โดยกรรมการผู้จัดการ

•	 การให้ข่าวสารท่ัวไปส�าหรับการบริหารองค์กร	กับส่ือสารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	
กรรมการผู้จัดการ	มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ต่อสื่อสารมวลชน

•	 ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

1)	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ก�าหนดให้	เลขานุการบริษัทฯ	เป็นผู้ประสานงาน
2)	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	ก�าหนดให้	เลขานกุารบรษิทัฯ	เป็นผูป้ระสานงาน

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคัญในการแสดงบทบาทหน้าที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	เพือ่ดูแลรกัษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียและ	ผู้ถือหุ้น	เช่น	การก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจทุกปี	และทบทวนกลยุทธ์อีกคร้ังทุกครึ่งปี	ติดตามตรวจ
สอบการด�าเนินงาน	ดูแลให้การด�าเนินธุริกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความย่ังยืนให้กับบริษัท	บริษัทฯ	ยังคง
ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ต่อไปนี้

1.1		 คณะกรรมการของบริษทัฯ	ประกอบด้วย	ผูท้รงคุณวฒุทิีมี่ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในระดับต�าแหน่ง
ผูบ้รหิารจากองค์กรต่างๆ	จงึสามารถน�าประสบการณ์	ความรู้ความสามารถมาพฒันาและก�าหนดนโยบายทศิทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	โดย 
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คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานขอ 
บริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	

1.2		 บริษัทฯ	มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ		ให้เป็นคนละบุคคลกัน	เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็นผูก้�าหนด
อ�านาจหน้าที่	และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

1.3		 จ�านวนบริษทัทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ		ดูแลกิจการทีด่	ีและคณะกรรมการ
แต่ละคนจะต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	3	แห่ง

1.4		 กรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ	สามารถด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบรษิัทอืน่ได้ไม่เกนิ	3	บรษิัท	
โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

1.5		 กรรมการอิสระแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน	9	ปี

1.6		 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

1.7		 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่	ให้แก่ผูถ้อืหุน้ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

1.8		 บริษัทฯ	มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง	เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยว
กับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ส�าหรับปี		2558	ได้จัดให้มี
การประชุม	1	ครั้ง	ในเดือนเมษายน	

1.9		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มีส่วนรวมกับฝ่ายบริหาร	ในการก�าหนด	วสัิยทัศน์	ภารกจิ	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนธรุกิจ	
และงบประมาณของบริษัท		ทั้งนี้บริษัทก�าหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ		กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ
และงบประมาณ	เป็นประจ�าทุกปี

1.10		 บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ					บรษิทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการบริษทัฯ	ปฏิบัตติามข้อพงึ 
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน	และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซือ่สตัย์	สจุริต	และค�านงึถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั	โดยมีบทบาท	หน้าท่ี	และความรับผดิชอบ 
ดังต่อไปนี้

1.		 จดัให้มีการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชขีอง 
บริษทัฯ

2.		 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

3.		 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มี
ระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบรหิารความเส่ียงทีมี่ประสิทธภิาพและประสทิธผิล

4.		 จดัให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทัฯ	ณ	วนัส้ินสดุรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษิทัฯ	ซึง่ผูส้อบบัญช ี
vตรวจสอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.		 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท	(Direct)	และก�ากับควบคุมดูแล	(Monitoring	and	 
Supervision)	ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่	ก�าหนดไว้	อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	
เพื่อเพิม่พูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ	สูงสดุให้แก่กิจการและความม่ังค่ังสงูสุดให้แก่ผูถ้อืหุน้	(Maximize	Economic	
Value	and	Shareholders’	Wealth)	นอกจากนี้	คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เช่น	การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.		 พจิารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมัุติแผนการขยายธุรกจิโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
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7.		 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.		 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน	มอี�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ัดการ	
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะ
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร	
กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ทีแ่ต่งตัง้ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ทีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะ
อนกุรรมการชดุต่างๆ	ดังกล่าวสามารถพจิารณาและอนมัุตริายการทีอ่าจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับริษทัหรอืบริษทัย่อย	(ถ้ามี)	ยกเว้นเป็นการอนมัุตริายการทีเ่ป็น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.		 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ใดปฏิบัตกิารอย่างหนึง่อย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ
ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก	
เพกิถอน	เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้	ๆ 	ได้เม่ือเหน็สมควร	ทัง้นี	้การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพจิารณาและอนมัุติรายการท่ีตนหรือบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง	
มีส่วนได้เสยี	หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กับบริษทั	หรือบริษทัย่อย	(ถ้ามี) 
เว้นแต่เป็นการอนมัุตริายการธรุกิจปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	หรือเป็นตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนมัุตไิว้แล้ว	โดยอยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีารตามท่ี
ก�าหนดเก่ียวกับรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษทัจด
ทะเบยีนตามประกาศ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ
ประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.		 คณะกรรมการได้จดัท�านโยบายการก�ากับดูแลกจิการของบริษทัฯ	เป็นลายลักษณ์อกัษรมีการประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย	และทบทวนนโยบาย	ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	คร้ังและส่งเสริมให้จดัท�าจรรยาบรรณธรุกิจทีเ่ป็น
ลายลักษณ์อกัษร	เพือ่ให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนเข้าใจถงึมาตราฐานด้านจริยธรรมที	่บริษทัใช้ใน 
การด�าเนนิธรุกิจและตดิตามให้มีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจรงิจงัรวมถงึการก�าหนดนโยบาย
ด้านการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	Policy)	การประเมินประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

1.11		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

•	 	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกิจ	รวมถึงการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ	
มีนโยบายทีจ่ะเสริมเสร้างความรู้มุมมองใหม่	ๆ	ให้กับกรรมการทุกคน	ในการเรียนรู้การก�ากับดูแลกิจการ	ภาวะ
อตุสาหกรรม	ธรุกจิเทคโนโลย	ีและนวตักรรมใหม่	ๆ	เพือ่ให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าทีไ่ด้เร็วทีส่ดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

1.		 เรื่องที่ควรทราบ	:	โครงสร้างธุรกิจ	โครงสร้างกรรมการ	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	กฎหมายยที่ต้องทราบ

2.		 ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ	:	แนวทางการด�าเนินงาน	นโยบายต่างๆ	และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	

3.		 จัดให้มีการพบปะ	หารือกับกรรมการทั้งคณะ	เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

		 ส�าหรับปี	2558	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	แต่ได้มีการสื่อสารเรื่อง	นโยบายการ
ซื้อขายหลักทรัพย์	และจรรยาบรรณธุรกิจ

•	 การพัฒนาความรู้	

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ี
เก่ียวข้องในระบบการก�ากับดูแลกจิการของบริษทัฯ	ซึง่รวมถงึ	กรรมการ	,กรรมการตรวจสอบ,	กรรมการสรรหา	
ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	กรรมการบริหารความเสีย่ง	และเลขานกุารบริษทั	เพือ่ให้มีการปรับปรุง 
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การปฏิบัตงิานอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์	และหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย	(Thai	Instiitute	of	Directors	
Association	:	IOD)	ซึ่งปี	2558	กรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา	คือ	นายนคร	พระประเสริฐ	
อบรมหลักสูตร	CG	in	Substance	:	วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล	และนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	
อบรมหลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	รุ่นที่	20/2015)	,หลักสูตร	ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศทไทย	และ	
อบรมหลกัสตูร	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์	ข้อก�าหนด	การออกแบบ	ตดิต้ัง	ควบคุมและบ�ารุงรักษา	 
จัดโดยบริษัทเทคโนโลยี	มีเดีย	จ�ากัด	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดทบทวนเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	และมีคู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้
แก่กรรมการใหม่	และได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล	ตดิตามการ
จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหาร	ท้ังนี้	ผู้บริหารที่ได้รับ
การก�าหนดให้เป็นบุคคลทีจ่ะสบืทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รับการพฒันาตามแผนการพฒันารายบุคคล	(Individual	
Development	Plan)	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต

1.12	 	การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	

	 	 	 	 เพือ่ม่ันใจว่าบริษทัฯ	มีผูบ้ริหารทีมี่ความรู้	ความสามารถเพยีงพอต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี	คณะกรรมการบรษิทัฯ 
จงึก�าหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดับสูง	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	
และบรรษทัภบิาล	จดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน	ส�าหรบัต�าแหน่ง	กรรมการผูจ้ดัการ	รองกรรมการผูจ้ดัการและ
ผู้จัดการฝ่าย	พิจารณาก�าหนดความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน	เพื่อคัดเลือกผู้บริหาร
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีก�าหนด	สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�าแหน่งงานได้	และมอบหมายให้แผนก
ทรพัยากรบุคคล	ท�าหน้าทีดู่แลตดิตามการอบรมและพฒันาความรู้	ความสามารถของผูสื้บทอดต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ,รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่าย

1.13		 	 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

	 	 	 	 บริษทัได้ก�าหนดให้กรรมการ		กรรมการบริหาร	และผูบ้ริหาร	รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
เก่ียวข้อง	เม่ือเร่ิมด�ารงต�าแหน่ง	หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลต่างๆ	และทบทวนข้อมูลต่างๆ	เป็นประจ�าทุกปี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษทั	โดยปี	2558		บริษทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	กรรมการบริหารและผู้บริหารจดัส่งรายงานการมีส่วนรายได้เสีย 
ให้แก่เลนุการบริษัทเพื่อรวบรวมและท�าสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	โดย 
น�าเรื่องเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อการประชุมครั้งที่	5/2558		วันที่	6	พฤศจิกายน	2558	
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	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	มีความมุ่งม่ันทีจ่ะด�าเนนิธรุกิจภายใต้การก�ากับกิจการทีดี่	ยดึหลกัธรรมาภบิาล	
ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิง่แวดล้อม	มีส�านกึรบัผดิชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง	โดยค�านงึถงึผูท้ีมี่ส่วนได้ส่วนเสยี	ทีเ่ก่ียวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน	ตลอดจนสังคมวงกว้าง	ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

	 เพื่อให้การด�าเนินกิจการขององค์กรประสบความส�าเร็จ	มีมาตรฐาน	มีการด�าเนินการอย่างจริงจัง	และเกิดความม่ันใจ
ว่าการด�าเนนิการต่างๆ	จะเป็นไปตามวสิยัทัศน์และพนัธกจิท่ีก�าหนดไว้	สร้างความม่ันใจต่อผูมี้ส่วนได้เสยีกับองค์กรอย่างแท้จริง	
ตลอดจนมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม	(CSR)	ขึ้น	และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	และคณะท�างานด้าน	CSR	ขึ้นมาเพื่อก�ากับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ	
ส�าหรับรายละเอียด	ได้แสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	คร้ังที่	1/2559	เม่ือวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสาม
ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ	โดยท�าการซกัถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย

	 1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(	Control	Environmental	)

	 2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)

	 5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

	 คณะกรรมการมีความเหน็ว่าบริษทัฯ	มีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท�าธรุกรรมกับผูถ้อืหุน้ใหญ่	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรอื
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	(ตามส่วนที่	3	ข้อ	12	ของแบบประเมิน)	อย่างเพียงพอแล้ว	ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น 
	 คณะกรรมการ	บริษัทฯ	เห็นว่าบริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

1 การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ			มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส	เพื่อพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ	รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เอง	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	เป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทส�าหรับปี	2558	ซึ่งบริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	ได้มอบหมายให้	คุณบุญณี	กุศลโสภิตเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบัตขิองบรษิทั	บริษทั	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากัด	และ	คุณบุญณ	ีกุศลโสภติ	แล้วเหน็ว่า 
มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	เนื่องจาก	มีความเป็นอิสระ	และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท	มาเป็นระยะเวลา	20	ปี	

	 ทั้งนี้	การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะ
ต้องฝ่ายการอนุมัติ	หรือได้รับความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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รายการระหว่างกัน

1 ลักษณะความสัมพันธ์
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ	
ประกอบด้วย	ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูบ้ริหารของบริษทัฯ	บรษิทัท่ีเกีย่วข้องซึง่หมายถงึบริษทัท่ีมีบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งของบรษิทัฯ	
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	 นางศศิพิม	วงศ์ค�า	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นในคิวทีซ	ี
เซอร์วิส	เชียงใหม่ร้อยละ	99.94	มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายพูล
พพิฒัน์	ตนัธนสนิ	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทฯ	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์
ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	61.96

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	และอดีต
ภรรยาและบุตรของนายพลูพพิฒัน์ถอืหุน้ในบรษิทัฯ	รวมกันร้อยละ	61.96

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
	 ในปี	2558	และ	ในปี	2557	บริษัทฯ	มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

 1. รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2558 ปี	2557

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	
เชียงใหม่	จ�ากัด	(“คิวทีซี
เชียงใหม่”)
ประกอบธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

ขายสินค้า
และบริการ
ลูกหนี้การค้า

3.70

0.82

11.13

1.83

บริษทัฯ	มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวตัถดิุบ	ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	น�า้มันหม้อแปลง	
หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็น	ลูกถ้วย	เป็นต้น	รวมท้ัง
ให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี	เซอร์วิส
เชียงใหม่	ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ	โดย
ราคาขายสนิค้าให้แก่ควิทีซ	ีเซอร์วสิเชยีงใหม่เป็นราคา
ทีมี่ส่วนลดเท่ากับส่วน	ลดทีใ่ห้แก่ตวัแทนจ�าหน่ายราย
อื่นของบริษัทฯ	รวมทั้งมีเงื่อนไขทางการค้าท่ีเหมือน
กับตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมีความเหน็ว่า
รายการขายสนิค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

บริษทั	คิวทีซ	ีปานโก้	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

ลูกหนี้การค้า - 1.15 บริษทัฯ	มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวตัถดิุบ	ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมีความเหน็ว่า
รายการขายสนิค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล
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 2. รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2558 ปี	2557

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	
เชียงใหม่	จ�ากัด			(“คิวทีซี
เชียงใหม่”)
ประกอบธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ

0.04 0.04 เป็นค่าใช้จ่ายจากการท่ีบรษิทัฯ	ว่าจ้างให้ควิทซี	ีเซอร์วสิ
เชยีงใหม่ไปด�าเนนิการเพือ่ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษทัฯ 
ทีอ่ยู่ในพืน้ที/่จงัหวดัใกล้เคยีงกับทีต่ัง้ส�านกังานของคิวทซีี 
เซอรว์ิสเชียงใหม่	ได้แก่	ค่าขนส่งหม้อแปลง	ค่าตรวจ
สอบหม้อแปลง	ค่าซ่อมหม้อแปลง	ค่าเครนยกหม้อแปลง	
เป็นต้น	เนื่องจากรถบรรทุกและ/หรือช่างบริการของ 
บริษทัฯ	มี	คิวงานเตม็ไม่สามารถให้บรกิารแก่ลูกค้าได้	
และคิวทีซี	เซอร์วิสเชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้	โดยค่าบริการที่คิวทีซี	
เซอร์วสิเชยีงใหม่เรยีกเก็บจากบรษิทัฯ	สามารถเทยีบ
เคยีงได้กบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงจากการให้บรกิารของ 
บริษทัฯ	และ/หรือสามารถเทยีบ	เคียงได้กบัค่าบริการ
ที่จ้างบุคคลภายนอก	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมีความเหน็ว่า 
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจ�าเป็นและมี
ความสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีคิ่ดระหว่างกัน 
มีความเหมาะสม

บริษทั	คิวทซีี	ปานโก	จ�ากดั
(QTC	PANCO	CO.,LTD)
ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

เจ้าหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น

0.29

0.73

-

-

เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บรษิัทฯ	ได้จ่ายค่าด�าเนินงาน
ด้านกฏหมาย	ให้กับ	บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	ไป
ก่อน	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้าน 
กฏหมายและกฏเกณฑ์ด้านต่างของทางราชการ	และ
เป็นค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัด้านการตลาดท่ีทาง	บริษทั	
คิวทีซี	แพนโก้	จ�ากัด	ได้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจ�าเป็นและ
มีความสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิระหว่าง
กันมีความเหมาะสม

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสม
ด้านราคาของรายการนั้น	โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด	ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	ส�านัก
กฎหมาย	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	
เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	
หรือผู้ถือหุ้น	ตามแต่กรณี	

รายงานประจ�าปี 2558                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)68



	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏิบัตติามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยง
กัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิทีส่�าคัญของบริษทัฯ	หรือบริษทัย่อย	รวมทัง้ปฏิบัตติามมาตรฐานบัญชท่ีีก�าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษทัฯ	อาจมีการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะเป็นไปตามลกัษณะการท�าธรุกจิการค้าทัว่ไป	และจะ
มีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันอย่างชดัเจน	โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกตขิองธรุกิจเช่นเดียวกับ 
ทีก่�าหนดให้กับบุคคล	และ/หรอืบรษิทัท่ีไม่เก่ียวข้องกัน		เช่น	การขายสินค้า	การให้หรือรบับริการต่างๆ	เป็นต้น	โดยรายการระหว่างกัน 
ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	ทั้งนี้	คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบการปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการทีเ่กิดขึน้ทกุไตรมาส	

	 ส�าหรับรายการขายสินค้าให้แก่บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	และบริษัท	คิวทีซี	ปานโก้	จ�ากัด	(ประเทศลาว)	
ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งจะยงัคงมีอย่างต่อเนือ่งในอนาคต	บรษิทัฯ	ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคาและส่วนลด
ของการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	ซึ่งรวม
ถึงลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2554		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและ 
ช่วยท�าให้สามารถเปรียบเทียบราคาและส่วนลดในการขายสินค้าให้แก่บริษทั	ควิ.ท.ีซ.ี	เซอร์วสิ	เชยีงใหม่	จ�ากัด	ซึง่จะต้องเป็นไป
ตามราคาและส่วนลดทีใ่ห้แก่ตวัแทนจ�าหน่ายรายอืน่	อนัจะช่วยให้การพจิารณาให้ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับ 
ความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผลของการขายสินค้าให้แก่ท้ัง	2	บริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ในงวดท่ี
บริษัทฯ	ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการ
ดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ	จะเข้าท�ารายการน้ันๆ		โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
ตามที่ระบุข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต	 
คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบังคบั	ประกาศ	ค�าส่ัง	
หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏิบัตติามข้อก�าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษทัฯ	หรือบริษทัย่อย	ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	นายณฐัพล	ลีลาวฒันานนัท์	และนายพลรชฎ	เปียถนอม	เป็นกรรมการตรวจสอบ	มีขอบเขต	หน้าที	่และ
ความรับผดิชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส�าคัญคอื	ดูแลรายงานทางการเงนิของบริษทัให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชทีีรั่บรองท่ัวไป	สอบทานการด�าเนนิงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	มีระบบการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ	มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนดูแลกรณีท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันนั้น	ทั้งนี้ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด	5	คร้ัง	โดย
มีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	

	1.		คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	และงบการเงนิประจ�าปี	2558	ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร
และผู้สอบบัญชี	เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การบัญชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอครบถ้วนและเชือ่ถอืได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.		พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษทั	และบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	อีกทั้งได้ด�าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

3.		ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัตงิานอย่างอสิระ	โดยจดัให้มีการว่าจ้างบริษทั	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากัด	
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ตดิตามผลการตรวจสอบ 
ภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�ากับผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่ให้เกดิความเชือ่ม่ันว่าการปฏิบัตงิาน 
ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	และประสทิธผิล	โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี 
2558	ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระท�าทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ	

4.		ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	
ซึง่ครอบคลมุถงึการควบคุมภายในองค์กร	การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุด้านการปฏิบัตงิาน	ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล	รวมถึงระบบการติดตาม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล

5.		พจิารณาคดัเลือกแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช	ีส�าหรบัปี	2559	โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้ 
นายนริทร์	จูระมงคล	เลขผู้สอบบัญชี	8593	นายธีรศักด์ิ	ฉั่วศรีสกุล	เลขผู้สอบบัญชี	6624		นางสาวกัญญาณัฐ	 
ศรีรัตน์ชชัวา	เลขผูส้อบบัญช	ี6549	และนางสาวศนัสนย์ี	พลูสวสัด์ิ	เลขผูส้อบบัญช	ี6977	จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม	1,100,000	บาท	เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

  
	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ		มีความเป็นอสิระและแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา
โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ตามหลกัการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
     

	 (นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 4	กุมภาพันธ์	2559
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	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	
กรรมการอิสระ	2	ท่าน	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	โดยมี	นายพลรชฎ	เปียถนอม	กรรมการอิสระ	ท�าหน้าที่เป็นประธาน 
คณะกรรมการสรรหาฯ	นายนคร	พระประเสริฐ	กรรมการอิสระ	และนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
มีขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

	 ทัง้นี	้ในปี	2558		คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	ได้มีการประชมุทัง้หมด	2	ครัง้	โดยกรรมการ
ทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุครบทุกคร้ัง	เพือ่ตดิตาม	และพจิารณาเร่ืองส�าคญัทีไ่ด้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ	สรปุได้
ดังนี้

1.		พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์แบบประเมินผลงานระดับผู้จัดการฝ่าย	และติดตามผลการประเมิน	

2.		จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง	

3.		พจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่		และตดิตามข้อควรปฏิบัติท่ีบริษทัยังไม่ได้ด�าเนนิการตาม	CG	Check	list	

4.		พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

6.		พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	กรรมการรบริหาร	และคณะกรรรมการชุดย่อย	ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายผลการด�าเนินงานของบริษัท	รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

7.	 พจิารณาให้ฝ่ายบริหารจดัท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของผูบ้ริหารระดับสงูให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานที่ตั้งไว้	

8.		พจิารณาคัดเลือกและเสนอชือ่บุคคลมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยพจิารณาจากรายชือ่ทีไ่ด้รบัจากเสนอชือ่โดยผูถ้อืหุน้	
โดยค�านงึถงึคณุสมบัต	ิและความหลากหลายท้ังในด้านความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และเพศ	เป็นต้น	และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถ้อืหุน้ต่อไป		โดยได้สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอวาระและบคุคลเข้าเป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบวาระเป็นการล่วงหน้า	ต้ังแต่วันท่ี	18	กันยายน	2558	–	1	ธันวาคม	2558	ผ่านทางเว็ปไซต์ของ 
บริษัทฯ

 ในนามของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 	
  
  
 
	 (นายพลรชฎ	เปียถนอม)
	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	
	 ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปีและในงบการเงินของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า	งบการเงินของบริษัทส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ได้จัดท�าตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	โดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมตามหลักความ
ระมัดระวงัและถอืปฏิบัตอิย่างสม�า่เสมอ	และใช้ดุลพนิจิอย่างระมัดระวงัและประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท�า	รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุให้บรษิทัมีการก�ากับดูแลกิจการทีดี่มีการพฒันาโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัเพือ่ส่งเสริม
ธรรมาภบิาลอย่างต่อเนือ่ง		เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบริษทัมีประสทิธภิาพ	โปร่งใสและน่าเชือ่ถอื	โดยคณะกรรมการบริษทัได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน	ระบบ
การควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวปรากฎไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม	ตลอดจนสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

                                                                                                                

	 	(รศ.ดร.	สมชอบ			ไชยเวช)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก)	 งบการเงนิปี	2556	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตยีตระกูล	ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที	่2785	จากบริษทั	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2556	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข)	 งบการเงนิปี	2557	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตยีตระกูล	ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที	่2785	จากบริษทั	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2557	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินของไทย

(ค)		 งบการเงนิปี	2558	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตยีตระกูล	ผูส้อบบัญชรัีบอนญุาตเลขที	่2785	จากบริษทั	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด

	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2558	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินของไทย

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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2.  ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี	2556	(งบเฉพาะ) ปี	2557	(งบเฉพาะ) ปี	2558	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	เงินลงทุนชั่วคราว
	ลูกหนี้การค้า	
	-	ลูกหนี้ทั่วไป	-	สุทธิ	
	-	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
	สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

117.36
10.84

126.07
3.09

151.35
0.38

-
7.77

15.95
1.47

17.13
0.42
20.57
0.05

-
1.06

86.24
0.11

146.17
2.99

136.29
1.93
4.74
4.52

12.10
0.02

20.51
0.42
19.12
0.27
0.66
0.63

93.56
20.00

469.62
0.82

155.28
-

6.95
5.11

8.75
1.87

43.93
0.08
14.53

-
0.65
0.48

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 416.86 56.65 382.98 53.73 751.33 70.29

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
	เงินลงทุนอื่น
	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	เงินมัดจ�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

0.58
0.05

314.17
1.64

-
2.55

0.08
0.01
42.70
0.22

-
0.34

0.77
0.05

323.42
2.11

-
3.44

0.11
0.01
45.37
0.30

-
0.48

-
0.05

308.63
4.13

-
4.81

-
-

28.87
0.39

-
0.45

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 318.99 43.35 329.80 46.27 317.62 29.71

รวมสินทรัพย์ 735.85 100.00 712.78 100.00 1,068.95 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	เจ้าหนี้การค้า
	เจ้าหนี้อื่น
	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี
	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี
	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
	เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น

74.05
75.99

-
22.93
3.08
11.10
12.31
7.65

-
10.11

10.06
10.33

-
3.12
0.42
1.51
1.67
1.04

-
1.37

66.68
66.17
3.05
24.68
3.63
12.93
12.37
3.76

-
5.77

9.35
9.28
0.43
3.46
0.51
1.81	
1.74
0.53

-
0.81

215.12
164.56
5.22
18.08
4.06
29.23
24.95
3.76
11.21
8.99

20.12
15.39
0.49
1.69
0.38
2.73
2.33
0.35
1.05
0.84

รวมหนี้สินหมุนเวียน 221.75 30.14 199.02 27.92 485.17 45.39

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ
	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	–	สุทธิ
	หนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

31.08
5.16
2.43

4.22
0.70
0.34

19.52
3.55
2.57

2.74
0.50
0.36

0.75
5.49
4.28

0.07
0.51
0.40

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38.67 5.26 25.64 3.60 10.51 0.98

รวมหนี้สิน 260.42 35.40 224.66 31.52 495.69 46.37

หมายเหตุ : บริษัท ฯ มีบริษัทย่อยในปี 2558
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งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ต่อ)

ปี	2556	(งบเฉพาะ) ปี	2557	(งบเฉพาะ) ปี	2558	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
	ทุนจดทะเบียน
	ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว
	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม
	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย
	ยังไม่ได้จัดสรร	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

200.00
200.00
45.94

20.00
209.48

27.18
27.18
6.24

2.71
28.47

200.00
200.00
45.94

20.00
222.19

28.06
28.06
6.45

2.81
31.17

200.00
200.00
45.94

20.00
303.93
0.36

18.71
18.71
4.30

1.87
28.43
0.03

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 475.42 64.60 488.12 68.48 570.23 53.34

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย - - - - 3.04 0.28

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 475.42 64.60 488.12 68.48 573.26 53.63

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 735.84 100.00 712.78 100.00 1,068.95 100.00

หมายเหตุ : บริษัท ฯ มีบริษัทย่อยในปี 2558

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี	2556	(งบเฉพาะ) ปี	2557	(งบเฉพาะ) ปี	2558	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น

783.88
20.07
(1.11)

97.64
2.50

(0.14)

743.83
16.68
12.38

96.24
2.16
1.60

1,209.57
19.63
5.60

97.96
1.59
0.45

รวมรายได้ 811.69 100.00 772.89 100.00 1,234.79 100.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

582.69
9.73

109.95

72.58
1.21
13.69

565.14
15.01
115.35

73.12
1.94
14.92

924.77
11.64
139.92

74.89
0.94
11.33

รวมค่าใช้จ่าย 702.37 87.48 695.50 89.98 1,076.33 87.16
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

100.48
6.94
19.03

12.52
0.86
2.37

77.38
7.54
14.54

10.01
0.98
1.88

158.46
8.77
31.14

12.83
0.71
2.52

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ส�าหรับปี 74.51 9.28 55.30 12.87 118.55 9.60
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
		ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยั - - (0.59) 0.08 (1.06) 0.09
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - 0.36 0.03
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี - - (0.59) 0.08 (0.70) 0.06
รวมก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - 54.70 7.08 117.85 9.54
ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(Fully	Diluted)	(บาท) 0.37 - 0.28 - 0.59 -
ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น
					(Weighted	Average)	(บาท)

0.37 - 0.28 - - -

มูลค่าที่ตราไว้	(บาท) 1.00 - 1.00 - 1.00

หมายเหตุ : บริษัท ฯ มีบริษัทย่อยในปี 2558
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2556
(งบเฉพาะ)

ปี	2557	
(งบเฉพาะ)

ปี	2558	
(งบรวม)

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

93.53

35.95
1.35
0.40

(1.00)
	(1.75)

-
0.21
6.94

	69.84

	38.10
	3.21
	0.08

	(2.44)
	(3.80)
0.01
	1.25
	7.54

149.69

40.02
2.50

(1.03)
(0.71)
0.49
0.01
0.27
8.77

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

135.62

128.11
24.50
3.04
0.17

(0.23)
(0.81)
4.23
1.19

-

113.78

(24.11)
14.98
(1.56)
(1.49)

(11.41)
0.06

(3.89)
(4.36)
(1.97)

199.99

(328.77)
(17.96)

1.93
(2.80)

100.73
12.58

-
14.45

-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษี
จ่ายดอกเบี้ย

295.81
(39.03)
(6.85)

80.03
(13.47)
(7.02)

(15.49)
(16.03)
(8.25)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 249.93 59.54 (39.77)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง	(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่น
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(0.58)
24.45
1.19

(82.30)
-

(0.19)
10.74
5.14

(45.73)
(1.65)

0.77
(19.89)

1.27
(19.32)
(2.89)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (57.24) 31.69 (40.06)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินสดปันผล

(66.72)
13.25
(3.45)

-
(61.95)

(2.57)
(9.82)
(4.59)

-
(41.99)

148.44
(25.37)
(3.65)
3.29

(36.00)
เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (118.87) (58.97) 86.71
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - - 0.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ 73.82 (31.12) 7.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 43.54 117.36 86.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 117.36 86.24 93.56

หมายเหตุ : บริษัท ฯ มีบริษัทย่อยในปี 2558
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3. ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ
ปี	2556

(งบเฉพาะ)
ปี	2557

(งบเฉพาะ)
ปี	2558
(งบรวม)

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

1.88
1.18
0.97
4.05
90.12
9.64
37.88
7.35
49.68
78.32

1.92
1.22
0.28
5.23
69.79
9.17
39.80
7.75
47.10
62.48

1.55
1.22

(0.03)
3.84
95.05
6.25
58.40
7.84
46.59
61.58

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

26.31
12.64
0.96

246.02
9.27
15.88

23.71
8.55
1.63
9.23
7.27
11.48

23.82
12.44
0.45

(26.02)
9.64
22.34

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

9.77
38.22
1.05

7.63
29.12
1.18

13.31
38.41
1.38

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

0.55
38.29
1.46
56.37

0.42
9.09
0.49
54.25

0.86
16.30
(5.87)
54.24

หมายเหตุ : บริษัท ฯ มีบริษัทย่อยในปี 2558

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

		 	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการผลิต
และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า	เนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ทีช่่วยในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งผลิตให้มี
ระดับลดลงมาอยู่ในระดับทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรม	บ้านเรือนทีอ่ยูอ่าศัย	และอาคารสงู 
เป็นต้น	ดังน้ันจึงมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า	ซึ่งมีความต้องการที่เพิ่มข้ึน 
อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้	กฟผ.	ซึง่มีหน้าทีรั่บผดิชอบเก่ียวกับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย	รวม
ทั้งการไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และการไฟฟ้าภูมิภาค	(“กฟภ.”)	ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้า	จะต้องด�าเนนิการปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพฒันาก�าลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
ซ่ึงจะส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิม่ขึน้ตามไปด้วย	ในปี	2556	และปี	2557	บริษทัมียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้า 
และการบริการเป็น	774.47ล้านบาทและ	743.83	ล้านบาท	ตามล�าดับ	มีแนวโน้มลดลงซึง่เกดิจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
และได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ	ส�าหรับปี	2558	ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการของ 
บริษัทฯปรับตัวสูงข้ึนเป็น	1,209.56	ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	62.62	จากปี	2557เนื่องจากในปี	2558	 
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มีการขยายการลงทนุในส่วนของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานจากแสงอาทติย์	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาราคาวัตถดิุบ
ทีส่�าคัญไม่ว่าจะเป็นเหล็กซลิิกอน	Copper	Foil	และ	ลวดทองแดงทีใ่ช้ในการพนัฉนวนส�าหรับขดลวดแรงต�า่มีความผนัผวน
อย่างมาก	แต่ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า	20	ปี	ประกอบกับ
การเลอืกใช้เคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยและเทคโนโลยกีารผลิตทีมี่ประสิทธภิาพ	ท�าให้บรษิทัฯ	มีผลประกอบการทีมี่ผลก�าไรมาโดย
ตลอด	นอกเหนอืจากนีแ้ล้ว	บริษทัฯ	ยงัเล็งเหน็ถงึความส�าคัญของการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม	(Enterprise	Resources	Planning	หรือ	ERP)	เข้ามาใช้ในการบริหารงานทุกภาคส่วนของ 
บริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็น	การผลิต	การจัดซื้อ	การขาย	บัญชีและการเงิน	รวมถึงการบริหารคลังสินค้า	เข้าด้วยกันเป็นระบบที่
สมัพนัธ์กันและสามารถเชือ่มโยงข้อมูลกันได้รวดเร็วด้วยระบบ	Real	Time	จงึช่วยให้การท�างานโดยรวมของบริษทัฯ	เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

		 	 	 จากการท่ีบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในเร่ืองคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลิตเป็นอย่างมาก	จะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	
384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับ 
การออกแบบ	การผลิต	และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	รวมถงึการได้รับใบรบัรองความสามารถห้องปฏิบัติ
การทดสอบ	ตามมาตรฐาน	มอก.17025-2548	(ISO/IEC	17025:2005)	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า	

 

 1. รายได้

	 บริษัทฯ	มีรายได้รวม	จ�านวน	802.84	ล้านบาทในปี	2556	จ�านวน	772.88	ล้านบาทในปี	2557และจ�านวน	
1,234.79ในปี	2558	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ	รวมทั้งรายได้อื่น	สามารถสรุปได้ดังนี้	

 รายได้จากการขาย

ประเภทลูกค้า

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

ล้านบาท สัดส่วน
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)

ล้านบาท สัดส่วน	
(%)

อัตราการ
เติบโต	
(%)

ล้านบาท สัดส่วน	
(%)

อัตราการ
เติบโต	
(%)

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 270.46 34.92 (18.19) 189.58 25.74 (29.90) 336.54 28.07 77.51

ตัวแทนจ�าหน่าย 144.60 18.67 (30.03) 95.57 12.97 (33.91) 83.24 6.94 (12.90)

เอกชน 359.41 46.41 (8.16) 451.51 61.29 25.63 779.21 64.99 72.58

รวมรายได้จากการขาย 774.47 100.00 (16.60) 736.66 100.00 (4.88) 1,198.99 100.00 62.76

	 ส�าหรับปี	2556	บริษทัฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	774.47ล้านบาทลดลงจากปี	2555	คดิเป็นร้อยละ	16.60	โดยรายได้ 
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ	และลูกค้าเอกชน	ลดลงจากจ�านวน	330.58	ล้านบาท
และ	391.32	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2555	เป็นจ�านวน	270.46	ล้านบาท	และจ�านวน	359.41	ล้านบาท	ตามล�าดับ
ในปี	2556	คิดเป็นอตัราการเตบิโตลดลงร้อยละ	18.19	และ	ร้อยละ	8.16	ซึง่เป็นผลมาจากปัญหาความไม่สงบทางการ
เมืองในประเทศในระหว่างปีรวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

	 ส�าหรับปี	2557	บริษทัฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	736.66	ล้านบาทลดลงจากปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	4.88	โดยรายได้ 
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าเอกชน	เพิม่ขึน้จาก	359.41	ล้านบาทในปี	2556	เป็น	451.51	ล้านบาท	ในปี	2557 
คดิเป็นอัตราการเตบิโตเพิม่ข้ึนร้อยละ	25.63	ซึง่เป็นผลมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ซึง่มีการขยายตวัเพิม่ขึน้ 
ในปี	2557ในส่วนรายได้จากภาครฐัและรัฐวสิาหกจิ	ลดลงจากจ�านวน	270.46	ล้านบาท	ในปี	2556	เป็นจ�านวน	189.58	
ล้านบาทในปี	2557	คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	29.90	ซึ่งเป็นผลภาวะการชลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและ 
ความไม่แน่นอนทางการเมือง

	 ส�าหรับปี	2558	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	1,198.99	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	
62.76	โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรฐัวสิาหกิจ	และลูกค้าเอกชน	เพิม่ขึน้จาก	189.58	
ล้านบาท	และ	451.51	ล้านบาทในปี	2557	เป็น	336.54	ล้านบาทและ	779.21	ล้านบาท	ในปี	2558	คิดเป็นอัตราการ
เตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ	77.51	และ	72.58	จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ซึง่มีการขยายตวัเพิม่ขึน้ในปี	2558	ใน
ส่วนรายได้จากตัวแทนจ�าหน่าย	ลดลงจากจ�านวน	95.57	ล้านบาท	ในปี	2557	เป็นจ�านวน	83.24	ล้านบาทในปี	2558	
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คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	12.90	ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตัวแทนขายในต่างประเทศลดลงตามภาวะการ
ชลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศตัวแทนจ�าหน่าย

รายได้จากการบริการ

	 รายได้จากการบริการของบริษทัฯ	ปี	2556-2558	มีจ�านวน	20.07	ล้านบาท	จ�านวน	16.68	ล้านบาท	และ	จ�านวน	
19.63	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยรายได้จากการบรกิารสามารถแบ่งเป็น	(1)	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	(2)	ราย
ได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลง	และ	(3)	รายได้จากการให้บริการตัดเหล็ก	(4)	รายได้
จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ	ทั้งนี้	หากพิจารณารายได้จากการบริการในปี	2558	จะประกอบด้วย	รายได้
จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	5.12	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	26.07	ของรายได้จากการบริการ	รายได้
จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงจ�านวน	5.45	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	27.74	ของ
รายได้จากการบริการ	รายได้จากการให้บริการตดัเหลก็จ�านวน	7.60	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	38.71	ของรายได้จากการ
บริการ	และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	0.61	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	3.13	ของรายได้จาก
การบริการ	

รายได้อื่น

	 รายได้อืน่ของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียน	ดอกเบ้ียรบั	เป็นต้น	
ในปี	2556-2558	บริษัทฯ	มีรายได้อื่น	จ�านวน	(1.11)	ล้านบาท	จ�านวน	12.38	ล้านบาท	และจ�านวน	5.59	ตามล�าดับ	
ส�าหรับปี	2558	รายได้อื่น	ประกอบไปด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	3.29	ล้านบาท	รายได้จากการขายสินทรัพย์
ถาวร	0.71	ล้านบาท	ขาดทุนจากอันตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(0.65)	และรายได้อื่น	ๆ	2.24	ล้านบาท

 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ต้นทุนขายและบริการ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และดอกเบี้ย
จ่าย	โดยในปี	2556-2558	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	718.15	ล้านบาท	จ�านวน	703.04	ล้านบาท	และจ�านวน	
1,085.09ตามล�าดับ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

ต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น

	 ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการ	จ�านวน	592.42	
ล้านบาทในปี	2556	จ�านวน	580.15	ล้านบาทในปี	2557	และจ�านวน	936.41	ล้านบาทในปี	2558	ซึ่งคิดเป็น	ร้อยละ	
85.39	ร้อยละ	82.52	และร้อยละ	86.30	ของค่าใช้จ่ายรวม	ตามล�าดับ

	 หากพิจารณาต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ	บริษัทฯ	มีสัดส่วนดังกล่าว
คิดร้อยละ	73.69	ร้อยละ	76.29	และร้อยละ	76.18	ของรายได้จากการขายและบริการ	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นอัตรา
ก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	ร้อยละ	26.31	ร้อยละ	23.71	และร้อยละ	23.82ตามล�าดับ	ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไร
ขั้นต้นของบริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	(Customer	Mix)	ในแต่ละปี	จากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ	
สามารถแบ่งเป็น	3	ประเภทหลัก	ประกอบด้วย	(1)	ลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวสิาหกิจ	(2)	ลูกค้าท่ีเป็นตวัแทน
จ�าหน่าย	และ	(3)	ลูกค้าเอกชน	ซ่ึงการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าท้ัง	3	ประเภทก็มีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี
แตกต่างกัน	โดยลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มท่ีมีอัตราก�าไรข้ันต้นสูงสุดเนื่องจากเป็นการ
สั่งซื้อจ�านวนมากในแต่ละครั้งท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยต�่ากว่าการผลิตหม้อแปลงของลูกค้าประเภทอื่น	รองลงมาเป็น
ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2558	บริษัทฯมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	23.82	ซึ่งใกล้เคียง
กับปีท่ีผ่านมาถงึแม้ว่ายอดขายในปี	2558	จะสงูกว่าปี	2557	ค่อนข้างมากแต่สัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่
หน่วยงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ	64.99	ของรายได้จากการขายรวม	ซึง่เพิม่ขึน้เม่ือเทยีบกบัปี	2556	และปี	2557	ที่
มีสัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ	46.41	และร้อยละ	61.29	ของรายได้จาก
การขายรวมตามล�าดับ
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2.	 ต้นทุนราคาวตัถดิุบ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	วตัถดิุบหลัก	ประกอบด้วย	เหล็กซลิิกอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	และ	Copper	
Foil	ล้วนแต่เป็นวตัถดิุบทีมี่ผูผ้ลติน้อยราย	และราคาปรบัตัวตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก	ดังนัน้จงึมีความ
ผันผวนสูง	โดยหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก	ท�าให้ราคาเหล็กซิลิกอนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วง
ต้นปี	2553	จนถึงช่วงสิ้นปี	2555	คิดเป็นประมาณร้อยละ	43	และในปี	2557	ราคาเหล็กซิลิกอนมีการปรับตัวสูง
ขึ้นประมาณร้อยละ	37	ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีและสูงขึ้นอต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี	2558	คิดเป็นอัตราร้อย
ละ	40-50	จากความต้องการใช้เหล็กซิลิกอนที่เพิ่มสูงขึ้น	ในขณะที่ราคาลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	นั้น	
ราคาได้ปรับลดลงเล็กน้อยในปี2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 	 	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจ�านวน	109.95	ล้านบาท	ในปี	2556	จ�านวน	115.35	ล้านบาท 
ในปี	2557	และจ�านวน	139.92	ล้านบาท	ในปี	2558	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.69	ร้อยละ	14.92	และร้อยละ	11.33	
ของรายได้รวม	ตามล�าดับ	

	 	 	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	109.95	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	1.20	
เนือ่งจากในปี	2557	บริษทัมีผลก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	จ�านวน	7.49	ล้านบาทแต่มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในปี	
2556	ในส่วนของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผูบ้ริหารและพนกังานยงัคงเพิม่ขึน้จากการปรับเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดือน	นอกจากนี้
บริษทัฯ	มีค่าเสือ่มราคาเพิม่ขึน้จาก	12.38	ล้านบาท	ในปี	2555	เป็น	15.84	ล้านบาท	ในปี	2556	เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิต	ทัง้นีค่้าใช้จ่ายในการขายและบรหิารทีส่�าคัญในปี	2556	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับผูบ้ริหารและพนกังาน	คิดเป็น 
ร้อยละ	25.32	ค่าเสือ่มราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.33	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	6.74	ของค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร	

	 	 	 ในปี	2557	บริษทัฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	115.35	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจากปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	
6.75	เน่ืองจากบริษทั	ฯ	มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผู้บรหิารและพนกังานเพิม่ขึน้จากการปรบัเพิม่ข้ึนของอตัราเงนิเดือน	มีการลงทุน
ในสนิทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนือ่ง	และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิม่ขึน้จากปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	23.92	เพือ่สร้างแบรนด์ให้
เป็นท่ีรู้จักมากขึน้และเพิม่โอกาสในการแข่งขนั	ทัง้นีค่้าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีส�าคัญในปี	2557	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	21.37	ค่าเส่ือมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.73	ค่าใช้จ่ายทาง
ด้านการตลาดคิดเป็นร้อยละ	10.31ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 	 	 ส�าหรับปี	2558	บริษทัฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	139.92	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ 
21.30	เนือ่งจากบรษิทั	ฯ	มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผูบ้ริหารและพนกังานเพิม่ขึน้จากการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดือน	และ 
ค่าใช้จ่ายด้านฝ่ายขาย	เช่น	ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	,ค่าบรรจุหีบห่อ	เป็นต้น	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่
ส�าคัญในปี	2558	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับผูบ้รหิารและพนกังานคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	24.73	ค่าเสือ่มราคาคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	10.28	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ภาระดอกเบี้ยจ่าย

	 	 	 ในปี	2556-2558	บริษทัฯ	มีภาระดอกเบ้ียจ่าย	จ�านวน	6.94	ล้านบาท	จ�านวน	7.54	ล้านบาท	และจ�านวน	8.77	ล้านบาท 
ตามล�าดับ	ภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน	B/E	P/N	และ	LC/TR	ซึ่งเป็นวงเงินกู้ยืม
ประเภทหมุนเวียนในการสัง่ซือ้วตัถดิุบท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มีการกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่	เพือ่ใช้ลงทนุสร้างอาคารส�านกังานแห่งใหม่และลงทุนในเคร่ืองจกัรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
จึงท�าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้น

 3. ก�าไรสุทธิ

		 	 จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2556-2558	บริษทัฯ	มีก�าไรสทุธ	ิจ�านวน	74.51	ล้านบาทจ�านวน	
55.29	ล้านบาท	และจ�านวน	118.55	ล้านบาทตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ	ร้อยละ	9.27	ร้อยละ	7.15	และร้อยละ	
9.60	ตามล�าดับ	
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		 	 หากพจิารณาอตัราก�าไรสทุธใินช่วงปีท่ีผ่านมา	จะเหน็ได้ว่าอตัราก�าไรสุทธขิองบรษิทัฯ	มีแนวโน้มเพิม่ขึน้	หรือลดลง 
แปรตามรายได้บริษทัฯ	รวมถงึสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า	ได้แก่	กลุ่มลกูค้าท่ีมีอตัราก�าไรขัน้ต้นสงู	อยู่ในสัดส่วนทีเ่พิม่
ขึน้	เนื่องจากบรษิัทฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ประมาณร้อยละ	37-40	เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามรายได้	เชน่	
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผูบ้ริหารและพนกังาน	ค่าเส่ือมราคาเป็นต้น	ในปี	2557	อตัราก�าไรสทุธลิดลงเป็นร้อยละ	7.19	เป็นผลมา
จากรายได้จากการขายของบริษทัฯ	ลดลงในอตัราร้อยละ	5.11	จากปี	2556	และสัดส่วนในการขายสนิค้าให้ลกูค้าในกลุม่ที่
เป็นลูกค้าเอกชนและกลุม่ตวัแทนจ�าหน่ายเพิม่สูงขึน้และในปี	2557	มีการแข่งขนัค่อนข้างสูงจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	

		 	 ส�าหรับปี	2558	ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน	63.25	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	114.40	เป็นผลมาจากรายได้จากการ
ขายสินค้าของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	62.61	และสัดส่วนในการขายสินค้าให้ลูกค้าในกลุ่มท่ีเป็นลูกค้าภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ	และลูกค้าภาคเอกชนในกลุ่มพลังงานทดแทน	เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายการลงทุนในโครงการเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้าทดแทน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

		 	 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	จะปรับตัวไปใน
ทศิทางเดียวกนักับอตัราการเพิม่ขึน้ของก�าไรสุทธ	ิโดยบริษทัฯ	มีอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากับ	ร้อยละ	15.88	ในปี	2556	
ร้อยละ	11.18	ในปี	2557	และร้อยละ	22.34	ส�าหรับปี	2558	บริษัทฯ	มีอัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ 
ปี	2557	เนื่องจากผลการด�าเนินงานในปี	2558	มีผลก�าไรท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปี	2557	และบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น
สูงขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทร้อยละ	17.44	นอกจากนี้	ในปี	2555-2557	บริษัทฯ	ยังมีการจ่ายเงินปันผลให้แก ่
ผูถ้อืหุน้มาอย่างต่อเนือ่ง	คิดเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลเท่ากบั	ร้อยละ	56.37	ร้อยละ	55.03	และร้อยละ	54.24	ตามล�าดับ

 

2. ฐานะทางการเงิน
 (ก)  สินทรัพย์

		 	 ณ	สิ้นปี	2556-2558	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	จ�านวน	735.84	ล้านบาท	จ�านวน	712.78	ล้านบาท	และจ�านวน	
1,068.95	ล้านบาทตามล�าดับ	ซึง่สนิทรัพย์ทีส่�าคัญของบริษทัฯ	ได้แก่	ทีดิ่นอาคารและอปุกรณ์	ลูกหนีก้ารค้า	และสนิค้าคงเหลือ 
โดยในปี	2558	สดัส่วนของรายการสนิทรัพย์ท่ีส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ	28.87	ร้อยละ	44.01	และร้อยละ 
14.53	ตามล�าดับ	ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

 ลูกหนี้การค้า

		 	 บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จ�านวน	131.53	ล้านบาท	ณ	ส้ินปี	2556	จ�านวน	
157.82	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	และจ�านวน	481.60	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	18.25	ร้อยละ	20.93	และร้อยละ	44.01	
ของสินทรัพย์รวม	ตามล�าดับ	ณ	สิ้นปี	2558	ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นร้อยละ	205.15	 
เมื่อเทียบกับปี	2557	เนื่องจากในปี	2558	มีการขายสินค้าในช่วงปลายปีค่อนข้างสูงท�าให้มีลูกหนี้คงค้างสูงซึ่งเป็นลูกหนี้ 
ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเป็นส่วนมาก

		 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้	(Credit	Term)	แก่ลูกค้าประมาณ	30-60	วัน	แต่หากเป็นลูกค้าใหม่ 
บริษทัฯ	อาจก�าหนดให้ลูกค้าช�าระค่าสินค้าเป็นเงนิสดก่อนส่งมอบสนิค้า	หรือช�าระเงนิมัดจ�าค่าสินค้าล่วงหน้า	หรือหากเป็น
ลูกค้าต่างประเทศ	อาจก�าหนดให้ลูกค้าโอนเงนิเข้าบัญช	ีหรอืช�าระเป็น	L/C	at	Sight	ทัง้นี	้ขึน้อยูกั่บการวิเคราะห์ลูกค้าของ
ฝ่ายขายโดยค�านงึถงึศักยภาพในการช�าระหนีข้องลูกค้าเป็นส�าคัญ	โดยในช่วงท่ีผ่านมา	บริษทัฯ	มีระยะเวลาในการเก็บหนี้
เฉลี่ยเท่ากับ	90.12	วัน	ส�าหรับปี	2556	69.78	วันส�าหรับปี	2557	และ	95.05	วัน	ส�าหรับปี	2558
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ระยะเวลาค้างช�าระ ณ	31	ธ.ค.	2556 ณ	31	ธ.ค.2557 ณ	31	ธ.ค.	2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 67.56 51.37 79.47 50.35 328.37 68.18
ค้างช�าระเกินก�าหนด	:
			ไม่เกิน	3	เดือน 53.46 40.64 60.59 38.39 128.10 26.60
	3-6	เดือน 4.60 3.49 3.40 2.15 9.30 1.93
	6-12	เดือน 0.46 0.35 4.55 2.89 4.65 0.97
			มากกว่า	12	เดือน 5.46 4.15 9.82 6.22 11.18 2.32
ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 131.53 100 157.82 100 481.60 100
หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.46) (8.67) (11.16)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 126.07 149.16 470.44

	 	 จากตารางข้างต้นจะเหน็ว่า	ลูกหนีท้ีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระของบริษทัฯ	ณ	ส้ินปี	2556-2558	มีสัดส่วน	ร้อยละ	
51.37	ร้อยละ	50.13	และร้อยละ	68.18	ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญู	ตามล�าดับ	ในขณะทีลู่กหนี้
ค้างช�าระของบรษิทัฯ	มีสดัส่วนร้อยละ	48.63	ร้อยละ	49.65	และร้อยละ	31.82	ของยอดลูกหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนี้
สงสยัจะสูญ	ตามล�าดับ	ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท่ี้ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เกิดขึน้จากการทีบ่รษิทัฯ	ยงัไม่สามารถเรียก
เก็บเงนิได้เนือ่งจากอยูร่ะหว่างรอให้ถงึงวดการวางบิลและช�าระเงนิของลูกค้า	และจากการทีลู่กค้าเอกชนส่วนใหญ่ของ 
บรษิทัฯ	เป็นลกูค้าประเภทผูร้บัเหมางานระบบไฟฟ้าทีซ่ือ้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ	ไปตดิต้ังในโครงการต่างๆ	ดังนัน้ 
การช�าระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการได้แล้วเท่านั้น	
ซึ่งในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานาน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วน

	 	 ณ	สิน้ปี	2556-2558	บริษทัฯ	มีสดัส่วนลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกนิก�าหนดมากกว่า	1	ปี	คิดเป็น	ร้อยละ	4.15	ร้อยละ	
6.22	และร้อยละ	2.32	ของยอดลูกหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญู	ตามล�าดบั	ในปี	2558	ยอดลกูหนีท่ี้ค้างช�าระ
เกินก�าหนด	1	ปีเพิม่ขึน้จากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	29.05	บรษิทัฯ	ได้พจิารณาด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่ตดิตามหนีจ้�านวน
ดังกล่าวซึง่มีทัง้การด�าเนนิการตามกฎหมาย	หรอืการเจรจาให้ลกูหนีท้ยอยช�าระหนีใ้ห้แก่บริษทัฯ	ส�าหรบัลูกหนีร้ายท่ียัง
สามารถตดิต่อได้	โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมและจ�าเป็นของลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยฝ่ายจัดการจะให้ความส�าคญั
และมีการตดิตามความคืบหน้าและการด�าเนนิการของฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องอย่างใกล้ชดิในการประชมุซึง่จดัให้มีขึน้ทุกเดือน 
ส่งผลท�าให้บริษทัฯ	ได้รบัช�าระหนีจ้ากลูกหนีท้ีต่ัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญู	จ�านวน	1.36	ล้านบาท	ในปี	2556	จ�านวน	
2.11	ล้านบาท	ในปี	2557	และจ�านวน	1.24	ในปี	2558	ส�าหรับนโยบายในการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรับ 
ปี	2557และ	2558	บริษัทฯ	พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระเกินกว่า	1	ปีเต็ม
จ�านวนโดย	ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทฯ	มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	11.16	ล้านบาท	

 สินค้าคงเหลือ

	 	 ณ	สิ้นปี	2556	-	2558	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าลดลงจ�านวน	154.87	ล้านบาท	จ�านวน	139.72	ล้านบาท	และจ�านวน	159.75	ล้านบาทตามล�าดับ	โดยส่วน
ประกอบของสนิค้าคงเหลือท่ีมีปรมิาณมากทีส่ดุ	คอื	วตัถดิุบ	ซึง่คิดเป็นสดัส่วนต่อสนิค้าคงเหลอืรวมร้อยละ	40.49	
ร้อยละ	42.70	และร้อยละ	50.47	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เนื่องจาก

-	 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นสินค้าท่ีมีผู้ผลิต
น้อยรายและในการสั่งซื้อจะต้องสั่งจองวัตถุดิบล่วงหน้าจากผู้ผลิต	หรือ	Supplier	เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบ
เพียงพอกับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต	และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

-	 โดยทัว่ไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหนึง่ชดุจะต้องใช้วตัถดิุบหลายขนาด	ซึง่ปริมาณการใช้วตัถดิุบแต่ละ
ขนาดจะแตกต่างกัน	ในขณะทีก่ารส่ังซือ้วตัถดิุบจะมีปรมิาณการส่ังซือ้วตัถดิุบขัน้ต�า่	(Minimum	Order)	จงึ
ท�าให้มีวัตถุดิบคงเหลืออยู่จ�านวนหนึ่ง	

-	 เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภท	เช่น	Copper	Foil	ลวดกลมอาบน�้ายา	เป็นต้น	จะมีลักษณะเป็นม้วน	ในการ
เบกิใช้วตัถดิุบจะมีเศษทองแดงหรอืลวดทีเ่หลือปลายม้วน	ซึง่บรษิทัฯ	จะพจิารณาขายเศษวตัถดิุบดังกล่าว
ตามความเหมาะสม	โดยในระหว่างทียั่งไม่ได้มีการตดัจ�าหน่ายออกไป	บรษิทัฯ	จะยังคงบันทกึเศษทองแดง
หรือลวดดังกล่าวเป็นวัตถุดิบคงเหลือ
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ณ	31	ธ.ค.	2556 ณ	31	ธ.ค.2557 ณ	31	ธ.ค.	2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 62.72 40.49 59.66 42.70 80.63 50.47
งานระหว่างท�า 21.17 13.67 11.27 8.07 7.50 4.70
สินค้าส�าเร็จรูป 65.75 42.46 60.75 43.47 61.11 38.25
สินค้าระหว่างทาง 5.23 3.38 8.04 5.76 10.51 6.58
รวมสินค้าคงเหลือ 154.87 100 139.72 100 159.75 100
หัก	:	ส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพและส�ารองค่าเผื่อ
							มูลค่าสินค้าลดลง (3.52) (3.44) (4.47)
สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 151.35 136.28 155.28

	 	 หากพจิารณาสดัส่วนสนิค้าส�าเร็จรูปต่อสนิค้าคงเหลอืซึง่เท่ากับ	ร้อยละ	42.46	ณ	ส้ินปี	2556	ร้อยละ	43.47	ณ	สิน้ปี 
2557	และร้อยละ	38.25	ณ	สิ้นปี	2558	จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาการขายสินค้าซึ่ง
เท่ากับ	37.88	วัน	39.80	วัน	และ	และ	23.75	วัน	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	สินค้าส�าเร็จรูป	ประกอบด้วย	(1)	หม้อแปลงไฟ
ฟ้าท่ีผลิตเสร็จแล้วและรอจัดส่งให้แก่ลูกค้า	เนือ่งจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่	บริษทัฯ	จะจดัส่งสนิค้าให้แก่
ลูกค้าตามสถานทีท่ีล่กูค้าระบุไว้	ดังนัน้	ลูกค้าจะต้องจดัเตรียมสถานทีเ่พือ่รอรบัหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษทัฯ	ซึง่ในบาง
คร้ังลูกค้าจะแจ้งเลื่อนก�าหนดการจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	ท�าให้บริษทัฯ	จะยงัคงบันทกึหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวเป็น
สนิค้าส�าเร็จรปู	เนือ่งจากตามนโยบายบัญชขีองบริษทัฯ	จะบันทกึเป็นรายได้ต่อเม่ือได้จดัส่งหม้อแปลงให้แก่ลกูค้าแล้ว
เท่านัน้	(2)	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลิตส�ารองไว้เพือ่ขาย	จากการทีใ่นปี	2554	และปี	2555	ยอดขายของบริษทัฯ	เตบิโตอย่างก้าว
กระโดด	บรษิทัฯ	จงึให้ความส�าคัญกับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเรจ็รูปส�ารองไว้เพือ่ขายมากขึน้ตัง้แต่ปี	2556	เป็นต้นมา	
โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดมาตรฐานทีมี่ยอดสัง่ซือ้เป็นประจ�า	ซึง่จะช่วยให้บริษทัฯ	สามารถวางแผนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จากสาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้บริษัทฯ	มีหม้อแปลงส�าเร็จรูปคงเหลือจ�านวนหนึ่ง	

	 	 ส�าหรบัปี	2558	บรษิทัฯ	มีสนิค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มคณุภาพและค่าเผือ่มูลค่าสนิค้าลด
ลงจ�านวน	159.75	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2557	คดิเป็นร้อยละ	14.34	โดยยอดสนิค้าคงเหลือก่อนหกัส�ารอง 
ดังกล่าว	ประกอบด้วย	วัตถุดิบจ�านวน	91.14	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากยอด	ณ	สิ้นปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	34.62	 
งานระหว่างท�าจ�านวน	7.50	ล้านบาท	ลดลงจากยอด	ณ	สิน้ปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	33.45	และสนิค้าส�าเรจ็รูปจ�านวน	
61.11	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากยอด	ณ	สิน้ปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	0.59	จะเหน็ได้ว่างานระหว่างท�าลดลงอย่างมีนยัส�าคญั	
ซึง่เป็นผลมาจาก	การเร่งการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่ให้ทันตามก�าหนดส่งมอบสนิค้าของลูกค้าซึง่ส่วนใหญ่มีก�าหนดส่ง 
ภายในสิ้นปี	2558จะเห็นได้จากยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปีสูงถึง	553.84ล้านบาท	

	 	 ณ	สิน้ปี	2557	และปี	2558	บรษิทัฯ	มีการตัง้ส�ารองสินค้าเส่ือมคณุภาพเท่ากับ	3.44	ล้านบาท	และ	4.67	ล้านบาท 
ตามล�าดับ	ซ่ึงเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพจิารณาจากการใช้ประโยชน์ของ
สนิค้าคงเหลือแต่ละรายการ	หากรายการใดไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้	บรษิทัฯ	จะพจิารณาขายสินค้าคงเหลอืดังกล่าวเป็น 
เศษวตัถดุบิและตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพเท่ากับผลต่างระหว่างต้นทุนและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้ส�าหรับ
สินค้าส�าเร็จรูป	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจ�านวน	1.67	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2557	และ	
3.92	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2558	

 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 บรษิทัฯ	มีทีดิ่น	อาคาร	และอปุกรณ์สทุธ	ิจ�านวน	314.17	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2556จ�านวน	323.42	ล้านบาท	
ณ	สิ้นปี	2557	และจ�านวน	308.63	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ	ร้อยละ	42.60ร้อยละ	45.37	
และ	28.87	ตามล�าดับ	โดย	

	 	 ในปี2556	บริษทัฯ	มีทีดิ่น	อาคารและอปุกรณ์สุทธิเ์พิม่ขึน้จากปี	2555	จ�านวน	54.80	ล้านบาท	เนือ่งจากบริษทัฯ	
มีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิม่เตมิ	จ�านวน	15.87	ล้านบาท	และลงทนุซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้	74.00	ล้านบาท 
เช่น	เครื่อง	เครื่องทดสอบหม้อแปลง	เครื่องตัดเหล็ก	และเคร่ืองพันคอยล์	ในปี	2557	บริษัทฯ	มีเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	43.38	ล้านบาท	จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	เช่น	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่องพับเหล็ก
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	 	 	 ส�าหรบัปี	2558	บริษทัฯ	มี	ทีดิ่น	อาคารและอปุกรณ์สุทธิ	ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	14.79	ล้านบาท	
ซึง่เป็นผลมาจากการคิดค่าเสือ่มราคาทรพัย์สินเป็นปกต	ิซึง่การลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และก�าลังการผลิตบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2555	จนถึงปี	2557	

 (ข)  สภาพคล่อง

   กระแสเงินสด

	 	 ในปี	2556	บริษทัฯ	มีกระแสเงินสดสทุธใิด้มาจากการด�าเนนิงานจ�านวน	249.93	ล้านบาท	เนือ่งจาก	บริษทัฯ
มีก�าไรก่อนหักภาษีจ�านวน	93.53	ล้านบาท	และได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าจ�านวน	130.92	ล้านบาท	สินค้า
ลดลง	24.50	ล้านบาท	และบริษัทฯ	น�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	เพิ่มขึ้นจ�านวน	82.30	ล้านบาท	สินทรัพย์ที่
ส�าคญัทีล่งทุน	เช่น	อาคารโรงงาน	จ�านวน	15.87	ล้านบาท	เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวน	74.00	ล้านบาท	ในขณะที ่
บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จ�านวน	118.87	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการช�าระเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบันการเงนิจ�านวน	66.72	ล้านบาท	มีเงนิกูยื้มระยะยาวเพิม่ขึน้จ�านวน	29.92	ล้านบาท	และมีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	61.95	ล้านบาท	จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ในปี	2556	บริษัทฯ	มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ�านวน	73.82	ล้านบาท

	 	 ในปี	2557	บริษทัฯ	มีกระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากการด�าเนนิงานจ�านวน	59.54	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	
เนือ่งจาก	บริษทั	ฯ	มีก�าไรก่อนหกัภาษจี�านวน	69.84	ล้านบาท	และได้น�าไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน	ในส่วนของลกู
หนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้	24.23	ล้านบาท	และบรษิทั	ฯ	น�าเงนิไปลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร	เพิม่ขึน้จ�านวน	45.73	ล้านบาท 
ซึง่สนิทรัพย์ทีส่�าคัญทีล่งทนุ	เช่น	เครือ่งจกัร	และอปุกรณ์โรงงาน	จ�านวน	29.20	ล้านบาท	เครือ่งใช้และเคร่ืองตกแต่ง
ส�านักงาน	6.57	ล้านบาท	และยานพาหนะ	3.15	ล้านบาท	และบริษัท	ฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการ
จัดหาเงิน	จ�านวน	58.98	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�านวน	25.22	ล้านบาท	
มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	15.40	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	42.00	ล้านบาท	จาก
สาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ปี	2557	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลดลงจ�านวน	31.12	ล้านบาท

	 	 ส�าหรับปี	2558	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการด�าเนินงานจ�านวน	39.77	ล้านบาท	ลดลงจาก 
ปี	2557	เนื่องจาก	บริษัท	ฯ	มีก�าไรก่อนหักภาษีจ�านวน	149.69	ล้านบาท	และได้น�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	ใน
ส่วนของลูกหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้	321.28	ล้านบาท	และบริษทั	ฯ	น�าเงนิไปลงทุนในเงนิกองทุนต่าง	ๆ	เพิม่ขึน้จ�านวน	
19.89	ล้านบาท	และลงทนุในสินทรัพย์ถาวรประเภทยานพาหนะ	5.65	ล้านบาท	และบริษทั	ฯ	มีกระแสเงนิสดสทุธิ
ได้มาในกิจกรรมการจัดหาเงิน	จ�านวน	86.71	ล้านบาท	โดยบริษทัฯ	มีเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพือ่เพิม่ขึน้	148.44	ล้านบาท	
มีการช�าระเงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�านวน	25.37	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�านวน	36.00	
ล้านบาท	จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ปี	2558	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เพิ่มขึ้นจ�านวน	7.32	ล้านบาท

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558
เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 249.93 59.54 (39.77)
เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (57.23) (31.69) (40.06)
เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (118.87) (58.98) 86.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 73.82 (31.12) 7.32

 อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 	 ณ	สิน้ปี	2556-2558	บริษทัฯ	มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั	1.88	เท่า	1.92	และ	1.55	เท่า	ตามล�าดับ	และ

มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	1.18	เท่า	1.22	และ	1.22	เท่าตามล�าดับ	สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเรว็มีส่วนต่างจากอตัราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนัน้	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรพัย์
หมุนเวียนในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ	36.17	ร้อยละ	35.59	และ	20.67	ตามล�าดับ

	 	 เม่ือพิจารณา	Cash	Cycle	ของบริษัทฯ	จะเห็นว่าบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	78.32	วัน	ในปี	2556	
62.48	วันในปี	2557	และ	61.58	วัน	ในปี	2558	ส�าหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	ในปี	2556-2558	อยู่ที่	
90.12	วนั	69.79	วนั	และ	95.05	วนั	ตามล�าดับ	ส�าหรบัปี	2558	ระยะเวลาในการเก็บหนีข้องบริษทัอยูท่ี	่95.05	วนั	
เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาเนือ่งจากบริษทัมีการขายสนิค้าให้กับโครงการขนาดใหญ่และมกีารส่งมอบงานในช่วงปลายปี 
ท�าให้มีลกูหนีค้งค้างสงูข้ึนซึง่ทางบริษทัได้ด�าเนนิการตดิตามอย่างใกล้ชดิ	เพือ่ให้การตดิตามหนีมี้ประสทิธภิาพมากข้ึน
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ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง		 	(เท่า) 1.88 1.92 1.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 (เท่า) 1.18 1.22 1.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 (วัน) 90.12 69.79 95.05
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 (วัน) 37.88 39.80 58.40
ระยะเวลาช�าระหนี้	 (วัน) 49.68 47.10 46.59
Cash	Cycle			 	 (วัน) 78.32 62.48 61.58

  

 (ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สิน

	 	 ณ	สิน้ปี	2556-2558	บริษทัฯ	มีหนีส้นิรวม	260.42	ล้านบาท	จ�านวน	224.66	ล้านบาท	และ	495.69	ล้านบาท 
ตามล�าดับ	จะเหน็ว่าหนีส้นิรวมมีแนวโน้มเพิม่ขึน้หรือลดลงแปรตามยอดขายท่ีเพิม่ข้ึนหรอืลดลง	เนือ่งจากบริษทัฯ
ต้องท�าการซือ้วตัถดิุบเพือ่ให้เพยีงพอต่อการผลิตสนิค้า	ซึง่หากพจิารณาโครงสร้างหนีส้นิของบริษทัฯ	จะพบว่าหนีส้นิ 
ส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิหมุนเวยีนทีใ่ช้ในการด�าเนนิธุรกิจปกตขิองบริษทัฯ	ซึง่หากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสิ้นรวมจะเท่ากบั	
ร้อยละ	85.15	ณ	สิ้นปี	2556	ร้อยละ	88.59	ณ	สิ้นปี	2557	และร้อยละ	97.88	ณ	สิ้นปี	2558	หนี้สินหมุนเวียน 
ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ	43.40	ของหนี้สินรวม	ณ	ส้ินปี	2558 
ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทตัว๋แลกเงนิ	(Bill	of	Exchange)	ตัว๋สัญญาใช้เงนิ	(Promissory	Note	:	P/N)	
และ	LC/TR	ที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้	หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึง 
เจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	33.20	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2558

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	475.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	ส้ินปี	2555	จ�านวน	
12.51	ล้านบาท	ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรส�าหรับปี	จ�านวน	74.51	ล้านบาท	ในขณะท่ีบริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	62.00	ล้านบาท

	 	 ณ	สิ้นปี	2557	บริษัท	ฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	488.12	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2556	จ�านวน	
12.70	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรส�าหรับปี	จ�านวน	55.29	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัท	ฯ	มีการจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	42.00	ล้านบาท

	 	 ณ	สิ้นปี	2558	บริษัท	ฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	573.26	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2557	จ�านวน	
85.14	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรส�าหรับปี	จ�านวน	118.55	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัท	ฯ	มีการจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	64.00	ล้านบาท

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 	 บรษิทัฯ	มีอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากับ	เท่ากับ	0.55	เท่า	ณ	สิน้ปี	2556	เท่ากับ	0.42	เท่าใน
ปี	2557	และเท่ากับ	0.86	เท่าในปี	2558	ซึ่งในปี	2558	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับปีอื่นๆ	สาเหตุหลักเกิดจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจ�านวนมากเพื่อให้เพียงพอ
ส�าหรับการผลิตสินค้าในช่วงไตรมาส	4	ของปี	2558	และไตรมาส	1	ปี	2559	ท�าให้เงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ในการด�าเนิน
งานเพิ่มสูงขึ้น	เป็นจ�านวน	215.12	ล้านบาทในปี	2558	จาก	66.67	ล้านบาทในปี	2557	
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3. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
		 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลงาน	เนื่องจากลูกค้ากลุ่มท่ีเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	จะมีกระบวนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธีประกวดราคา	
ท�าให้รายได้จากการขายของบรษิทัฯ	อาจมีความไม่แน่นอนเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากขึน้อยู่กบัความสามารถในการประมูลงาน	
นอกจากนี	้ยงัขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคญั	ซึง่จะส่งผลกระทบถงึช่วงระยะเวลา
ทีห่น่วยงานดังกล่าวจะเปิดประมูลงาน	โดยในอดีตทีผ่่านมา	บริษทัฯ	มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่ม
นี้ประมาณร้อยละ	32-45	ของรายได้จากการขายรวม	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่คอ่นข้างสูง	อย่างไรกต็าม	บริษัทฯ	และผู้บริหารขอ
งบริษัทฯ	ได้ติดต่อท�าธุรกิจกันมาเป็นเวลานานท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	มาอย่างต่อเนื่อง	และได้
รับความเชือ่ถอืในด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	ประกอบกับบริษทัฯ	ถอืเป็นหนึง่ในผูผ้ลติเพยีงไม่ก่ีรายทีส่ามารถผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าทีมี่คณุภาพสงูและตรงตามความต้องการของหน่วยงานทัง้สองแห่ง	ผูบ้ริหารจงึเชือ่ว่าบริษทัฯ	มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 ในรอบปีบัญชี	2558	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	910,000.00	บาท	นอกเหนือจากค่าตอบแทน
ดังกล่าว	บริษัทฯ	ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�าระให้กับผู้สอบบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2558                   บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)97



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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