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 เจ็ดทศวรรษ ที่พระองค ทรงครองราชย  
ยางพระบาท ยาตราไป ทุกแหงหน
เหนืออีสาน ออกตกใต ทั่วสกล 
ทรงแยบยล แกปญหา ประชาไทย
 กวาสี่พัน โครงการ พระราชดำริ
สรางสันติ พัฒนา ถิ่นอาศัย
ทรงตรากตรำ เหน็ดเหนื่อย ดวยหวงใย
ไพรฟาไทย สุขเพราะ พระบริบาล
 เมื่อสิบสาม ตุลา ปหาเกา
ฟาโศกเศรา มืดมิด สิ้นดับขันธ
เสียงร่ำไห คร่ำครวญ ทุกขอนันต
แสนจาบัลย น้ำตา ทวมทั่วไทย
 องคภูมิพล จากไปลับ ไมกลับแลว
ดังดวงแกว ประชา ก็ดับไข
นอมจิตถึง พระองค ทุกหองใจ
แสนอาลัย ปานขาด ใจรอนรอน
 แตชีวิต ที่อยู ตองกาวผาน
เดินไปตาม ปณิธาน คำพอสอน
พระบนฟา โปรดฟง ขาฯ วิงวอน
พนมกร กมกราบ ขอสัญญา
 จะรูรัก ปรองดอง สามัคคี
เปนคนดี ซื่อสัตย ไมกังขา
จะเคารพ ในสิทธิ และกติกา
มีเมตตา ตอพี่นอง เพื่อนพองไทย
 ดวยความรัก ที่พอ มีตอลูก
ขาฯ ขอผูก ดวงจิต ทุกสมัย
จะเกิดดับ กี่ภพ กี่ชาติไป
ขออยูใต ขารองบาท ทุกชาติเทอญ
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	 ปี	2559	เศรษฐกจิชะลอตวั	จากปัจจยัหลายประการทัง้ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ	ท�าให้การขยายการลงทนุในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรม	กลุม่อสงัหารมิทรพัย์	โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	รวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญๆ	ของทาง
รัฐชะลอการลงทุนไปด้วย	ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การแข่งขันในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า
มีความรุนแรง	ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ด้านราคา	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริษัทฯ

	 คาดการณ์แนวโน้มในปี	2560	จะมีการเติบโตต่อเนื่องเล็กน้อย	อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกจิจะอยูใ่นระดบัปานกลาง	เนือ่งจากมปัีจจยัความเสีย่งหลายประการกดดันอยู่	
ซึง่ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะขบัเคล่ือนการเติบโตในปี	2560	มาจากการใช้จ่ายภาครฐั	และการลงทนุ
ในประเทศ	ในขณะที่การส่งออกส่งสัญญาณดีขึ้น	

	 ปี	2560	บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์ส�าหรับการสร้างยอดขายให้เติบโตจากปีก่อน	
โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งออกเป็นส�าคัญ	การเพิ่มตัวแทนขายในต่างประเทศ	การส่งทีมขาย
ท่ีมีความช�านาญเข้าไปเจาะตลาดใหม่ๆ	ที่มีก�าลังซ้ือในต่างประเทศ	เพื่อลดแรงกดดันจาก
การแข่งขนัด้านราคาทีร่นุแรงของตลาดในประเทศ	การกระจายการลงทนุไปธรุกจิพลงังาน	
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของบริษัท

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	ในเร่ืองของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	โดยบริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการก�ากับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศ 
ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณารางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	ด้านความโปร่งใสและ 
ความซือ่สัตย์สจุรติ	จากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิและยงัได้รบั 
การอนญุาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์	Q-MARK	ด้านการขายและบรกิาร	จากคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในการให้
บรกิาร	มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ	และมคีวามรับผิดชอบต่อลูกค้า	ผู้บรโิภค	และสงัคม

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและยกระดับการด�าเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้มุ่งมั่น
เพือ่หาโอกาสในการปรบัปรงุและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมโดยเข้าร่วมเป็นองค์กรน�าร่อง	
“โครงการขยายผลการส่งเสรมิการจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม	
ระยะที	่5”	จดัโดยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	จนได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นโรงงานน�าร่อง
ทีผ่่านการขึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร	จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้รบัการรบัรองให้เป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัท่ี	4	
(วัฒนธรรมสีเขียว)	จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย	

	 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ	ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ	ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา	และขอให้เช่ือมั่นว่า 
คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ	และมุ่งมั่นก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

	 (นายเกริกไกร	จีระแพทย์	)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
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สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

	 ปี	2559	บรษัิทต้องเผชญิกบัการแข่งขนัท่ีรนุแรง	ด้วยสภาวะเศรษฐกจิทีม่อีตัราการเตบิโตเพียง	ร้อยละ	3.1	งานภาคราชการเปิดประมลู
งานล่าช้ากว่าทกุปีทีผ่่านมา	โครงการต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนหยดุชะงกัลง	ส่งผลให้เกดิสภาวะการแย่งงานกนัในตลาด	ด้วยการแข่งขนักนั 
ด้านราคาเป็นหลัก	ซึ่งนับว่าเป็นปีที่บริษัทต้องฝ่าฝันอุปสรรคหลายด้าน	
	 โดยในปี	2559	บรษิทัมรีายได้รวมจ�านวน	539.55	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	56.54	และมผีลขาดทนุสุทธติามงบการเงนิรวม 
จ�านวน	80.59	ล้านบาท	รายได้รวมท่ีลดลงเน่ืองมาจาก	ยอดขายงานเอกชน	กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยที่ชะลอตัวไปพร้อมกับสภาวะ
เศรษฐกจิทีต่กต�า่	ท�าให้โครงการโรงไฟฟ้าชะลอตวั	บรษิทัจึงไม่สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าทีว่างไว้	นอกจากน้ี	งานภาคราชการทีเ่ปิดประมลูล่าช้า 
มีผลให้บริษัทรับรู้รายได้งานภาคราชการในช่วงปลายไตรมาส	3	และไตรมาส	4	ด้วยปริมาณยอดขายที่ลดลง	ตามสัดส่วนการเปิดประมูล	และ
ด้วยสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง	
	 อย่างไรกต็าม	คณะผูบ้รหิารได้ปรบัแผนกลยทุธ์ทางธรุกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	เพือ่ให้บรษิทัมยีอดขายและส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากขึน้	
โดยจะมุง่เน้นไปทีต่ลาดต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพและก�าลงัซือ้	รวมถงึการปรบัแผนการตลาดและการขายควบคู่ไปกบัการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าทุกกลุม่	การพฒันาปรบัปรงุกระบวนการผลิต	การพฒันาคนเปล่ียนวธิกีารท�างานเดมิๆ	ให้เป็นวธิกีารท�างานใหม่ๆ 
สรา้งแนวคิดใหม่ๆ	เพื่อให้งานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล	นอกจากนี้	ในปีทีผ่า่นมาจะเหน็ความเปลี่ยนแปลงของบรษิัท	โดยบรษิัทมกีารเพิม่
ทุนจดทะเบียน	จาก	200	ล้านบาท	เป็น	270	ล้านบาท	ทั้งนี้	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก	ซึ่งจะเป็นอีก
ธุรกิจหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับบริษัท
	 บรษัิทได้มุง่มัน่และให้ความส�าคญัสงูสดุ	ในการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของหลกัการบรหิารงานตามจรรยาบรรณธรุกจิ	การควบคมุดแูลให้
บรษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีการปฏบิตัติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่างๆ	เพือ่ความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	ค�านงึถงึ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	โดยที่ผ่านมากว่า	21	ปี	บริษัทไม่มีข้อร้องเรียน 
จากชมุชนโดยรอบโรงงานในเรือ่งการสร้างมลภาวะเป็นพษิ	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิด้วยความมุง่มัน่ในการขบัเคล่ือนธรุกจิสูก่ารเตบิโต 
อย่างยั่งยืน	
	 แนวโน้มของธุรกิจปี	2560	บริษัทมียอดค�าสั่งซ้ือจากงานราชการและงานต่างประเทศจ�านวนกว่า	400	ล้านบาท	ที่จะต้องจัดส่งในปีนี	้
ประกอบกับเศรษฐกิจที่ค่อยๆ	ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	แรงหนุนจากภาครัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น	
	 ในนามของคณะกรรมการบริหาร	ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน	ลูกค้า	คู่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมด	ท่ีให้ 
ความเชือ่มัน่	ไว้วางใจในการด�าเนนิงานของบรษิทั	บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาทกุๆ	หน่วยงานขององค์กรให้มผีลการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

	 (นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน)	 (นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร)
	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	
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จุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม

สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

Financial 2557 2558 2559

รายได้จากการขายและบริการ 760.50 1,229.20 531.23

รายได้รวม 772.88 1,234.78 539.55

ต้นทุนขายและบริการ (580.15) (936.41) (503.56)

ก�าไรขั้นต้น 192.73 298.38 35.99

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (115.35) (139.92) (127.94)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 77.38 158.46 (91.95)

ก�าไรสุทธิ 55.30 118.55 (80.59)

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 54.70 117.85 (80.60)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.28 0.59 (0.34)

เงินปันผลต่อหุ้น 0.18
(200,000,000)

0.32
(200,000,000)

0.03*
(270,000,000)

สินทรัพย์รวม 712.78 1,068.95 1,220.80

หนี้สินรวม 224.66 495.69 463.14

ส่วนของผู้ถือหุ้น 488.12 573.26 757.67

ก�าไรขั้นต้น

 (Unit : Million Baht)

 (Unit : Million Baht)

 (Unit : Million Baht)

กำไรขั้นต�น  กำไรสุทธิ

25582557 2559

192.73 298.38 35.99

55.30
118.55

-80.590
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0
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224.66

712.78
488.12

495.69

1,068.95
573.26

1,220.80

463.14

757.67

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม ส�วนของผู�ถือหุ�น

25582557 2559

2557 2558 2559

1,234.78

722.88539.55

* รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.   ประวัติความเป็นมา
	 	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	เดมิชือ่	บรษิทั	ควอลติี	้ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั 
จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2539	ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก	10	ล้านบาท 
เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ต่อมาเมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม 
2546	ได้เปลีย่นชือ่เป็น	บริษทั	ควิ.ท.ีซ.ี	ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั	และเมือ่วนัที	่19	สงิหาคม	
2553	ได้ท�าการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	พร้อมทั้งเปล่ียนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	

คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	MAI	เมื่อวันที่	28	
กรกฎาคม	2554	โดยมีนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

การท�างานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า	41	ปี	โดยผ่านการท�างานกับบริษัทผู้ผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชั้นน�าในประเทศ	และรับผิดชอบงานทั้งในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	การออกแบบ	 

การประกอบและผลิต	ตลอดจนงานด้านการขายและการตลาด	จนท�าให้มีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
อย่างลกึซึง้และครอบคลมุทกุด้าน	นอกเหนอืจากนีแ้ล้ว	ทมีผูบ้รหิาร	วศิวกร	และพนกังานส่วนใหญ่ล้วนมคีวามรู	้ประสบการณ์และความช�านาญ
ในการท�าธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	27	ปี	รวมทั้งเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นน�าในต่างประเทศมาเป็น
เวลานาน	ทั้งในประเทศเยอรมัน	และประเทศญี่ปุ่น	จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ	สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูง
และเป็นท่ียอมรบัของลกูค้าอย่างกว้างขวางทัง้กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารฐัวสิาหกจิ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภมูภิาค	และ
กลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	

	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้พฒันาผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง	โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ	ได้แก่	มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	
ส�าหรบัการออกแบบ	การผลติ	และการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายและมาตรฐานอืน่ๆ	อกีมากมาย	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัสามารถ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพระดับสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย	QTC	

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค�าสั่งซ้ือของลูกค้า	(Made	to	Order)	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“QTC”	และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า	โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ 
บริษัทฯ	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)	จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคณุสมบตัทิีล่กูค้าต้องการเช่น	Earthing	
Transformer,	Dry	Type	Class	F&H,	Unit	Substation	,	Pad	mounted	เป็นต้น

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ	แก่ลกูค้า	เช่น	งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลางานซ่อมแซมและ
บ�ารุงรักษาหม้อแปลง	งานบริการเติมน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า	งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นต้น	เพื่อรองรับความต้องการและอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป

	 	 บรษิทัฯ	มบีรษิทัย่อย	2	แห่ง	และบรษัิทร่วม1	แห่ง	บรษิทัย่อยได้แก่	1.	บรษิทั	คิวทซี	ีปานโก	จ�ากดั	ประกอบธรุกจิ	ผลิตและจ�าหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้าทีป่ระเทศลาว	จดัตัง้บรษิทั	เมือ่วนัที	่19	มนีาคม	2558	ทดุจดทะเบยีน	20	ล้านบาท	โดยบรษิทัถอืหุน้	85%	และบรษัิท	Thipsiri	
Construction	จ�ากัด	ถือหุ้น	15%	2.	บริษัท	QTC	Global	Power	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	28	
กนัยายน	2559	ทนุจดทะเบยีน	10	ล้านบาท	และบรษิทัร่วม	คอื	บรษัิท	PPWE	จ�ากดั	ประกอบธรุกิจ	พลงังาน	จดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่12	มกราคม	
2559	ทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท
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ก้าวไกล ด้วยความตัง้ใจ และวสิยัทัศน์
Quality of DETAILS
	 ความประณตี	คอืหวัใจส�าคญัสงูสดุในการท�างานของเรา	และแทรกซมึอยูใ่นทกุๆ	อย่างทีเ่ป็นคิวทซี	ีตัง้แต่ผู้คน	วธิคิีด	วธิที�างาน	เทคโนโลยี	
โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	

วิสัยทัศน์ 
	 เป็นผูผ้ลติและให้บรกิารด้านเทคโนโลยทีีค่รบวงจรในอตุสาหกรรมไฟฟ้าทีม่คีณุภาพระดบัโลก	ด้วยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	สงัคม	และ
มธีรรมาภบิาล

พันธกิจ 
1.		เป็นผู้น�าในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร	ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2.		พัฒนาผลิตภัณฑ์	กระบวนการ	และการให้บริการ	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3.		พัฒนาทุนมนุษย์	เพื่อสร้างคนเก่ง	คนดี
4.		ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	และให้ความส�าคัญต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
5.		สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืนในระยะยาว	เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน	

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	13	
กันยายน	2559	เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ	สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ	ณ	ปัจจุบัน

85% 50%

50%

100%

15%

บริษัท คิวทีซี 
เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

270 
ล้านบาท

บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 

1 ล้านบาท

บริษัท คิวทีซี 
ปานโก จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน

20 ล้านบาท

บริษัท คิวทีซี โกลบอล
เพาเวอร์ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน

140 ล้านบาท

บริษัท ปานโก กรุ๊ป จ�ากัด บริษัท ยูเอซี  
เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด
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พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2547

•	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน	40	ล้านบาท	จากทนุจดทะเบยีนเดมิ	10	ล้านบาท	เป็น	50	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	400,000	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

•	 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

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

ปี 2548

•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	50	ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	
500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2550

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลังไฟฟ้า	167	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)	จากสถาบัน	KEMA	ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

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

ปี 2551

•	 ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS	18001:2007	จากสถาบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	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	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและการมีจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ	และความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ผู้บริโภคและสังคม	ทั้งภาคการผลิต	รวมทั้งภาคการค้าและบริการ	ดังนี้

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนั	ประเภท	1	เฟส	ขนาดก�าลัง	1-167	kVA	แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ	36	kv	และประเภท	3	เฟส	
ขนาดก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า	และคุณภาพ
มาตรฐานประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	27	พ.ค.	2551	และมีผลถึงวันที่	26	พ.ค.	2553

2.	 การจัดจ�าหน่าย	การบริการ	การซ่อม	และการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมท้ังองค์กร	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	21	มี.ค.	2551	และ 
มีผลถึงวันที่	20	มี.ค.	2553

•	 ได้รบัใบรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม	ISO	14001:2004	จากสถาบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	และ	NAC	ประเทศไทย	โดย
บริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2551	จากสมาคมหอการค้าไทย	ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมี
บรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	6	ประการคือ

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

•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	100	ล้านบาท	เป็น	150	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	
500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	100	บาท

•	 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งยุโรป	(International	Europe	Award	for	Quality)	จากการที่บริษัทฯ	ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า	ไปจ�าหน่ายใน
ประเทศสเปนและอิตาลี
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ปี 2552

•	 ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008	จากสถาบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	และ	NAC	ประเทศไทย	โดย
บริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

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

ปี 2553

•	 ได้รับรางวัลชมเชย	SMEs	แห่งชาติ	ครั้งท่ี	2	ประจ�าปี	2552	กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์	จากส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี	2553	ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	
•	 เดอืนกนัยายน	ได้รบัการต่ออายสุทิธใิช้เครือ่งหมาย	Q-MARK	จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	ทัง้ภาคการผลติ	รวม

ทั้งภาคการค้าและบริการ	ดังนี้
1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนั	ประเภท	1	เฟส	ขนาดก�าลงั	1-167	kVA	แรงดันไฟฟ้าสงูสดุ	36	kV	และประเภท	3	เฟส	

ขนาดก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด	1-2500	kVA	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	36	kV	ประเภท	คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ	และคุณภาพ
มาตรฐานประเทศไทย	ซึ่งออกให้เมื่อวันที่	10	ก.ย.	2553	และมีผลถึงวันที่	9	ก.ย.	2555

2.	 การจดัจ�าหน่าย	การขาย	การตดิตัง้	และซ่อมบ�ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า	ซึง่ออกให้เมือ่วันที	่10	ก.ย.	2553	และมผีลถงึวนัที	่9	ก.ย.	2555
•	 ห้องอาหารได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
•	 เดอืนสงิหาคม	2553	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั	และเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยีจ่�ากดั	(มหาชน)

ปี 2554

•	 เดือนมนีาคม	2554	บริษทัฯ	ได้ด�าเนนิการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้จากเดมิหุน้ละ	100	บาท	เป็นหุน้ละ	1	บาท	รวมท้ังเพิม่
ทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากเดิม	150	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	แบ่งเป็น

	-	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	45	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชน	และ	
	-	 หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	5	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	

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

•	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน	เป็นครั้งแรก	(IPO)	และตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ	เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�าการซื้อขายเมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2554	โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า	QTC

•	 เดือนสิงหาคม	บริษัทฯ	ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น	(ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่ต�่ากว่า	1,000,000	ชั่วโมงการท�างาน)	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์	ประจ�าปี	2554	จากกรมสวัสดิการ	
และคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

•	 เดอืนตลุาคมบริษัทได้รบัรางวลับรรษัทภิบาลดเีด่น	(ภาคตะวนัออก)	โดย	คณะกรรมการการธรรมมาภบิาลหอการค้าไทย	ร่วมกับ	ส�านกังาน	
ป.ป.ช.	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 เดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ	พิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์-
โทรคมนาคม	ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการของบริษัทฯตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	กับ
ส�านักงานมาตรฐาน

•	 เดอืนธนัวาคม	ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดบั	“ด”ี	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	
ต่อเนื่องปีที่	3
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ปี 2555

•	 เดือนกุมภาพันธ์	รับใบรับรองห้องความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	(ISO/IEC	17025:2005)	
เลขที่ใบรับรองที่	12007/ท	309	อย่างเป็นทางการ	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	

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

•	 เดอืนมนีาคม	บรษิทัได้ด�าเนนิก่อสร้างอาคารโรงงานเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ	โดยเพิม่เคร่ือง	Slit	เหลก็ซลิกิอนและเครือ่งตัดเหล็กซลิกิอน	
แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการผลิตแล้วในเดือนธันวาคม	ณ	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	

•	 เดือนเมษายน-กันยายน	บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่	ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

•	 เดอืนมถินุายน	บริษทัได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุสถานประกอบการสร้างเสรมิสุขภาพ	จากศาสตราจารย์เกยีรตคุิณนายแพทย์เกษม	วฒัน
ชัย	องคมนตรี

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

•	 เดือนตุลาคม	หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	ต่างแบบ	6	ขนาด	จ�านวน	6	เครื่อง	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	Type	Test	Certificate	No.B2030322-27

•	 เดอืนกนัยายน	บรษิทัฯ	ได้รบัเกยีรตบิตัรผ่านเกณฑ์ประเมนิการพฒันาผูป้ระกอบการใช้เทคโนโลยสีะอาด	จากผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง

ปี 2556

•	 เดือนมกราคม	บริษัทฯ	ได้ผ่านการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	(ISO/IEC	
17025:2005)	เลขท่ีใบรับรองท่ี	12007/ท	309	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่	2	ของ
การขอการรับรอง	

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

•	 เดอืนมถุินายน	บรษัิทฯ	เข้าร่วมโครงการให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึ	SMEs	ด้วยระบบ	Lean	ด้าน	Standard	ของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	
•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการให้ปรึกษากิจกรรม	5	ส	จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาองค์กร

เพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ	5ส	
•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้ใบรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	3	“Green	Industry”	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนโครงการสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่เวียงจันทร์	ประเทศลาว
•	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	จัดซ้ือเครื่องทดสอบหม้อแปลง	Distribution	Transformer	Test	System	DTTS	3-2500	จาก	HAEFELY	 

Switzerland	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทดสอบและรองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต	โดยเริม่ตดิตัง้และใช้งานได้ในเดอืนกุมภาพนัธ์	
2557

•	 เดือนกรกฏาคม	บริษัทฯได้ด�าเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
•	 เดอืนพฤศจกิายน	บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	CSRI	Recognition	ประเภทรางวัล	Rising	Star	จากสถาบนัธรุกจิเพ่ือสงัคม	(CSRI)	ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย
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ปี 2557

•	 เดือนมกราคม			บริษัทฯ	ได้เริ่มวางรากฐานที่ส�าคัญ(เฟส	1)	ในการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยน�าระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

•	 เดือนกุมภาพันธ์			ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ	TLC	:ISO50001	กับ	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	ซึ่งได้ด�าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว	และปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง	จาก	บริษัท	SGS	จ�ากัด

•	 เดอืนมนีาคม	บรษิทัฯ	ได้รบัเกยีรตบิตัร	เพือ่แสดงว่าได้ด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการตามโครงการ
โรงงานสีขาว	ระดับ	3	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

•	 เดือนพฤษภาคม	บริษัทฯ	ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จ	
•	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดแรกไปขายในประเทศญี่ปุ่นได้ส�าเร็จ
•	 เดือนพฤศจิกายนได้รับการรับรอง	5S	Model	Award	2014	พื้นที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	พื้นที่ส�านักงานแผนก	CSR	พื้นที่โรงงาน	3	พื้นที่

ห้องพันคอยล์
•	 เดือนพฤศจิกายน	ได้รับรางวัล	บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในงานประกาศ

รางวัล	SET	AWARD	3	รางวัลดังนี้
1.	CSR	Recognition	2014	ประเภทรางวัลทั่วไป
2.	CSR	Award	2014	ประเภทรางวัลดีเด่น	
3.	CSR	Award	2014	ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม	

ปี 2558

•	 เดือนมกราคม			บริษัทฯ	ได้เริ่มวางรากฐานที่ส�าคัญ(เฟส	2)	ในการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยน�าระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

•	 เดอืนมนีาคม	บรษิทัฯ	ได้รบั	ESG100	Certification	จาก	ดร.	พพิฒัน์	ยอดพฤตกิาร	ผูอ้�านวยการ	สถาบนัไทยพฒัน์	แสดงให้เหน็ถงึความ
โดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

•	 เดือนมีนาคม	บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย	คือบริษัท	QTC	ปานโก	จ�ากัด	เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประเทศ
ลาว	ทุนจดทะเบียน	20	ล้านบาท

•	 เดอืนเมษายน			บรษิทัฯ	ได้การลงนาม	Exclusive	Distribution	Agreement	กบั	Industrias	Mecano	Electricas	Fontecha	Yebenes,	
S.L.	(IMEFY)	โดยบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	ส�าหรับหม้อแปลง	Cast	Resin	จากประเทศสเปน		โดยเรา
จะจ�าหน่ายในยี่ห้อ	QTC	ผลิตโดย	IMEFY

•	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้สมัครเข้าโครงการ	สร้างสุขภาวะองค์กร	กับมูลนิธิ	Share	เพื่อพัฒนากระบวนการและยกระดับความสุขของ
คนในองค์กรให้มี	Work	life	Balance			

•	 เดือนกันยายน	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติบัตร	ผ่านการประเมินสถานประกอบการ	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	ระดับจังหวัดใน	ระดับ
ดี	จากกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

•	 เดือนตุลาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	SET	Sustainability	Awards	2015	ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย์	mai	ที่ได้รับรางวัลนี้	
และรางวัล	Thailand	Sustainability	Investment	(หุ้นยั่งยืน)	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

•	 เดือนตุลาคม	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินผลคะแนน	CG	Scorecard	จากสถาบัน	IOD	อยู่ในระดับดีเลิศ	ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส

•	 เดอืนพฤศจกิายน	บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรอง	5S	Model	Award	2015	พืน้ทีผ่ลติโรงงาน	4	,	พืน้ทีค่ลงัสนิค้าและพืน้ทีซ่่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	
•	 เดอืนพฤศจกิายน	บรษิทัฯ	ได้รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดเีด่นประจ�าปี	2558	และเป็นเพยีงบรษิทัเดยีวในตลาดหลกัทรพัย์	

mai	ที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประจ�าปี	2558	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 เดอืนพฤศจกิายน	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงัไฟฟ้า	75	kVA	และ	300	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	

จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี
•	 เดอืนธนัวาคม	บรษัิทฯ	ได้รบัรางวลับรรษทัภิบาลดเีด่น	ประจ�าปี	2558	ประจ�าภาคกลางกบั	ศ.นพ.เกษม	วฒันชยั	องคมนตรเีพือ่ประกาศ

เกียรติคุณ	ยกย่อง	เชิดชูผู้ประกอบการ	ที่ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล	โดยยึดความโปร่งใส	และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส�าคัญ	
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ปี 2559

•	 เดือนมกราคม			บริษัทฯ	ได้เริ่มวางรากฐานที่ส�าคัญ(เฟส	3)	ในการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยน�าระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

•	 เดือนมกราคม	บริษัทฯ	จัดตั้งบริษัทร่วม	คือ	บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด	ถือหุ้นร้อยละ	50	ทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท	ประกอบธุรกิจ
พลังงาน	โดยร่วมลงทุนกับบริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 เดอืนมถินุายน	บรษิทัฯได้เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�านวน	70	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบยีนเดมิ	200	ล้านบาท	เป็น	270	ล้านบาท	โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	70	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือบุคคลในวงจ�ากัด	

•	 เดอืนกนัยายน	บริษทัฯได้รบัประกาศนยีบตัรโรงงานน�าร่องทีผ่่านการขึน้ทะเบยีนจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)
•	 เดือนกนัยายน	บริษทัฯ	จดัตัง้บรษิทัย่อย	คอื	บริษทั	ควิทซี	ีโกลบอล	พาวเวอร์	จ�ากดั	เพ่ือประกอบธรุกจิพลงังาน	ทนุจดทะเบยีน	10	ล้านบาท
•	 เดือนกันยายน	ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	ประจ�าปี	2559	(ภาคตะวันออก)	จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้าน

คอร์รัปชัน	หอการค้าไทย	ร่วมกับส�านักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนไทย	
•	 เดือนตุลาคม	บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรม	ประจ�าปี	2559	จาก	ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
•	 เดือนตุลาคม	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินผลคะแนน	CG	Scorecard	จากสถาบัน	IOD	อยู่ในระดับดีเลิศ	ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส
•	 เดือนธันวาคม	บริษัทฯ	ได้ใบรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	“Green	Industry”	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
•	 เดือนธันวาคม	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลจากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน(Sustainability	Report	Award)	ประจ�าปี	2559	ที่

จัดโดย	CSR	Club	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

3  นโยบายและเป้าหมายระยะยาวการด�าเนินธุรกิจ
		 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล	(World	Class)	โดยมุ่งเน้น	การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	โดยมคีวามมุง่เน้นทีจ่ะรกัษาฐานลกูค้าเดมิ	รวมทัง้ขยายฐานลกูค้าใหม่ให้เพิม่ข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในกลุม่ประเทศ	ASEAN	Economic	
Community	บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวของ	AEC	ที่เริ่มต้น	ปี	2559	บริษัทจึงได้ปรับขบวนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555-2558	ท�าให้	ปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง	นอกจากนี้	บริษัทได้ตระหนักถึง
ทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุค่า	จงึได้ลงทนุด้านบคุลากรโดยมุง่เน้นการพฒันาตามแนวทางของทุนมนษุย์	(Human	Capital)	ซึง่จะพฒันาบคุลากรให้
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	และกลยุทธ์ขององค์กร	เพื่อสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีก	5	ปีข้างหน้า	และเร่งพัฒนาหน่วย
งานห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management)	ปี	2558	การเคล่ือนย้ายวัตถุดิบระหว่างประเทศในกลุ่ม	AEC	ได้รับการยกเว้นอัตราภาษี
ศุลกากร	และลดลงเหลือร้อยละ	0	ซึ่งแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่จะลดต้นทุนด้าน	Logistic	บริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมกับการเคลื่อนย้าย
สนิค้าระหว่างประเทศในกลุม่	AEC	ทีจ่ะมคีวามสะดวก	รวดเรว็	ปลอดภาษศีลุกากร	เพีอ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้อกีทางหนึง่	นอกจาก
นี	้บรษัิทฯ	ยงัให้ความส�าคญัในการพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพการให้บรกิารของบรษิทัฯ	รวมถงึการปรบัปรงุต่างๆ	ภายใต้ขบวนการจดัการ
ด้วยระบบ	Total	Quality	Management	(TQM)เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า	ซึง่จะเป็นช่องทางในการท�าการตลาดและเพ่ิมโอกาส
ในการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้มากขึ้นในอนาคต	

	 ในการบรหิารจดัการองค์กรเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่ล่าวข้างต้น	บรษิทัฯ	ได้ยดึถอืหลักการบรหิารจดัการภายใต้กระบวนการ	“คณุภาพ
แห่งความปราณีต”	(Quality	of	Details)	และหลักธรรมมาภิบาล	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้บริษัทเติบโตได้
อย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
 ประธานกรรมการบริษัท

3. คุณพลรชฎ  เปียถนอม  
 กรรมการบริษัท 

4. ดร. กมล ตรรกบุตร  
 กรรมการบริษัท

2. คุณณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์   
 กรรมการบริษัท

7. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร  
 กรรมการบริษัท

6. คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 
 กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
 กรรมการบริษัท
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1.	ชื่อ นายเกริกไกร  จีระแพทย์
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 74		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปริญญาโท		เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย	Sydney	ประเทศออสเตเรีย	

•	 ปริญญาตรี		รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Role	of	Chairman	(RCP)	รุ่นที่11/2005

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	61/2005
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	รุ่นที่	8/2005

ประวัติการท�างาน •	 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ	บ้านปู
•	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
•	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 ผู้ช่วยรัฐมนตรี	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•	 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
•	 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานที่ปรึกษา	บริษัท	บ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 อุปนายกสภา	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ประธานกรรมการอ�านวยการ
•	 ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
•	 ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย/	มลูนธิพิฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่มไทย/	สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย(IOD)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22	มิถุนายน	2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

2.	ชื่อ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 59	ปี
วุฒิการศึกษา •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	คณะพาณิชยศาสตร์	สาขาการเงิน		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 •	 บรษิทั	เอก็เซลเลนท์	บิสเนสแมเนจเม้นท์	จ�ากดั/บริษทั	เอ็นบเีอส	รีเสร์ิชแอนด์คอนซลัต้ิง	จ�ากดั
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี
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3.	ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 64		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปรญิญาโท	การจดัการ	สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกิจศศนิทร์แห่งมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•	 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	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	19/2014

ประวัติการท�างาน •	 ผูอ้�านวยการโครงการศูนย์นวตักรรมทางธรุกจิ	คณะบรหิารธรุกจิ	สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
•	 กรรมการ	บริษัท	เอ็มดิก	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

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

•	 กรรมการ	บริษัท	สร้างคนเก่ง	จ�ากัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	สร้างคนเก่ง	จ�ากัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28	กรกฎาคม	2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ�านวน	203,700	หุ้น			คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.075

4.	ชื่อ ดร. กมล  ตรรกบุตร
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 67		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปรญิญาเอก	สาขา	Thermodynamiques	&	Energrtigue	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั	

Perpignan	ประเทศฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	67/2005
ประวัติการท�างาน •	 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง	บรษิทั	เจตาแบค	จ�ากดั	

(มหาชน)
•	 นายกสภาวิศวกร			สภาวิศวกร
•	 กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม	การอนุรักษ์พลังงาน		กระทรวงพลังงาน
•	 กรรมการอนุญาโตตุลาการ				กระทรวงยุติธรรม
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			บริษัท		อิตาเลียนไทย		เพาเวอร์	จ�ากัด

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 กรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
•	 นายกสภาวิศวกรสมัยที่	6	สภาวิศวกร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อิตาเลียนไทยเพาเวอร์	จ�ากัด
•	 คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
•	 กรรมการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ	กระทรวงยุติธรรม
•	 กรรมการอิสระ	บริษัทเจตาแบค	จ�ากัด	(มหาชน)															

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน •	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)/บริษัทเจตาแบค	จ�ากัด	(มหาชน)															
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน •	 สภาวิศวกร/บริษัท	อิตาเลียนไทยเพาเวอร์	จ�ากัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 31	มีนาคม	2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี
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5.	ชื่อ นางวสรา  โชติธรรมรัตน์                                            
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 52		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	บัญชี	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	117/2002
ประวัติการท�างาน •	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	กลุ่มบริษัทซัมมิท,ซัมมิท	ออโตซีส	อินดัสตรี	จ�ากัด

•	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท	ทีมพรีซิชั่น	จ�ากัด(มหาชน)	
•	 Division	Controller	บริษัท	เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)
•	 Corporate	Controller		บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด(มหาชน)

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13	กันยายน	2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

6.	ชื่อ นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 64		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปริญญาตรี		วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลัง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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	เอนเนอร์ยี่จ�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	0.22
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7.	ชื่อ นายเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร
ต�าแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ 51		ปี
วุฒิการศึกษา •	 ปริญญาโท		เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาไฟฟ้าก�าลัง)	ปี	2532

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ •	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	116/2015	

•	 หลักสูตรFinancial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่น	27/2015
ประวัติการท�างาน •	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทคิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)

•	 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	บริษัทคิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)
•	 ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท	พีพีซี	เอเชียนอินซูเลเตอร์	จ�ากัด
•	 ผู้จัดการฝ่ายขาย	OEM	บริษัท	เกตส์	ยูนิตตะ	ประเทศไทย	จ�ากัด

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน •	 รองกรรมการผู้จัดการ			บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	QTC-PANCO	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	QTC	GLOBAL	POWER	จ�ากัด

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13	กันยายน	2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี
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คณะกรรมการบริหาร

1. คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการผู้จัดการ

3. คุณบุญพา รุดดิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

4. คุณโชติกา ชุมภูนท์

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
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Power Transformer

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัเป็นหม้อแปลงทีใ่ช้ในการปรับลดแรงดนักระแสไฟฟ้า	ทีส่่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าทีผ่่านมาตามสายส่ง
แรงสงู	(Transmission	Line)	ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพือ่ส่งให้ผู้ใช้ต่อไป	ทัง้นี้	
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัทีบ่รษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงทีม่ขีนาดก�าลังไฟฟ้าตัง้แต่	5,000-30,000	กโิลโวลต์
แอมแปร์	(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		 :	 270	ล้านหุ้น	
	 ทุนช�าระแล้ว(หุ้นสามัญ)	 :	 270	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	 :	 นายนรินทร์	จูระมงคล		 เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8593	หรือ
	 	 	 นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีรัตน์ชัชวา		 เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	6549	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		 -ไม่มี-
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เพราะทุกปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้า...เลือกเวลาไม่ได้ QTC จึงเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญ 
ที่พร้อมให้บริการตรวจซ่อม ตรวจเช็คสภาพ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท 
ทุกยี่ห้อ ทั้งบริการบ�ารุงรักษา บริการกรองท�าความสะอาดน�้ามันและวิเคราะห ์

การใช้งาน บริการทดสอบ บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า 
ไม่ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าของคุณจะเป็นแบบไหน  

ทีมงาน QTC ก็พร้อมให้บริการในทุกรูปแบบปัญหา ไม่จ�ากัดเวลา

เราพร้อมทุกเวลา ทุกปัญหาส�าหรับคุณ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
 1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่ายเป็นการ
ผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	(Made	to	Order)	โดยลูกค้าจะ	
ก�าหนดรายละเอียดท่ีต้องการ	(Specification)	เช่น	แรงดัน
ไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต�่า	ค่าความสูญเสีย	(Loss)	ค่าความ
ต้านทานระหว่างแรงสงูและต�า่	(Impedance)	Vector	Group	
และ	Temperature	Rise	เป็นต้น	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถ
ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของ
ลูกค้า	โดยหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่ายให้แก่
ลูกค้าในประเทศท้ังหมดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“QTC”	และส�าหรับลูกค้าต่างประเทศนั้นจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า	“QTC”	และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า	ทั้งนี้	ส่วนประกอบหลักที่ส�าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า	มี
ดังนี้

1.	 แกนเหล็ก	ท�าหน้าท่ีเป็นวงจรแม่เหล็กส�าหรับการไหลของเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวน�าให้เกิดแรงดันในขดลวดทั้ง 
ด้านแรงสูงและแรงต�่า	โดยแกนเหล็กท�ามาจากเหล็กซิลิกอนน�ามาตัดและเรียงซ้อนกันเป็นแกน

2.	 ขดลวดแรงสงู	ท�าหน้าทีร่บัพลงังานไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสงู	และเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลงังานแม่เหลก็	
เพือ่ส่งผ่านพลงังานไปยงัขดลวดแรงต�า่อกีทอดหนึง่	ขดลวดแรงสูงมกัท�าจากลวดทองแดงกลมอาบน�า้ยาโดยจะพนัทบัหรอื
สวมอยู่บนขดลวดแรงต�่า

3.	 ขดลวดแรงต�่า	ท�าหน้าที่เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงไปสู่	Load	หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่	ลวดแรงดันต�่า 
ท�าจากลวดทองแดงแบนหุ้มฉนวนหรือทองแดงแผ่น	(Copper	Foil)	มีขนาดพื้นที่หน้าตัดค่อนข้างใหญ่พันอยู่บนปลอก
ฉนวนเพื่อสวมเข้ากับแกนเหล็ก

4.	 ตัวถังและฝาถัง	เป็นส่วนประกอบท่ีท�าหน้าที่เก็บรักษาน�้ามันหม้อแปลงไว้	และท�าหน้าที่ระบายความร้อนจากภายใน
หม้อแปลงออกสูอ่ากาศภายนอก	บรษิทัฯ	ใช้เทคนิคการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิตวัถงัปิดสนทิ	(Hermatically	Sealed)	
โดยตวัถงัเป็นแบบ	Corrugated	มคีรบีระบายความร้อนตดิอยูท่ีแ่ต่ละด้านของตวัถงัท�าให้ความร้อนถกูถ่ายเทสูภ่ายนอก
อย่างรวดเร็ว	ตัวครีบพับจากเหล็กแผ่นยาวท�าให้มีรอยเชื่อมน้อยกว่า	โอกาสที่ตัวถังรั่วซึมจึงน้อยกว่าตัวถังแบบเก่าที่ใช	้
Radiator	Fin	เป็นตัวระบายความร้อน	บนฝาถังมักเป็นที่ส�าหรับติดตั้งบุชชิ่งและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	ของหม้อแปลง

5.	 บชุชิง่	(Bushing)	เป็นส่วนทีเ่ป็นจดุรับหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง	ซึง่สายไฟเข้าและสายไฟออกจะต่อเข้าท่ีบชุช่ิง 
ภายในบุชช่ิงจะมีตัวน�าไฟฟ้าซ่ึงน�ากระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่ขดลวด	ตัวบุชชิ่งจะเป็นฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของ
ไฟฟ้าสู่ตัวถัง

6.	 น�า้มนัหม้อแปลง	เป็นน�า้มนัทีม่คีณุสมบตัเิป็นฉนวนไฟฟ้าทีด่	ีมคีวามบรสิทุธิส์งู	ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าภายในหม้อแปลงและ
ท�าหน้าที่พาความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศภายนอก

7.	 แท๊ป	เป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนรอบของขดลวด	ท�าให้อัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลงเปล่ียนแปลงไปได้
ตามที่ต้องการ	

8.	 อุปกรณ์ป้องกันอ่ืนๆ	เช่น	อุปกรณ์วัดระดับน�้ามัน,	เทอร์โมมิเตอร์,	วาล์วระบายความดัน	เป็นต้น	ซึ่งท�าหน้าที่ตรวจวัด 
สิง่ต่างๆ	ในหม้อแปลง	เม่ือมสีิง่ผดิปกติจะส่งสัญญาณไปควบคุมอปุกรณ์ตดัต่อเพือ่ป้องกนัหม้อแปลงจากการเสียหายรุนแรง
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หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่าย	สามารถแบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

1.1.1	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)	

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอปุกรณ์ทีท่�าหน้าทีแ่ปลงแรงดนัไฟฟ้าแรงสงูจากระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง	
หรอืการไฟฟ้าภูมิภาค	ทีส่่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	ซึง่มรีะดบัแรงดนัไฟฟ้าตัง้แต่	11-33	กโิลโวลต์	
หรอื	KV	ให้มแีรงดนัไฟฟ้าลดลงมาอยูใ่นระดบัทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรม	บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั	
และอาคารสูง	เป็นต้น

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายที่บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงที่มีขนาดก�าลังไฟฟ้าตั้งแต่	30-5,000	 
กโิลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดนัไฟฟ้าไม่เกนิ	36	KV	ทัง้แบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	โดยสามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ประกอบด้วย

1.		หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดปิดผนึก	(Hermetically	
Sealed	Oil	Type	Distribution	Transformer)	หม้อแปลงชนิดน้ีเป็น
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้น�้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัว
หม้อแปลงและระบายความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกสู่ภายนอก	โดย
ตวัถงัหม้อแปลงจะถกูปิดผนึก	(Sealed)	อย่างมดิชิดเพือ่ป้องกนัไม่ให้มอีากาศเข้ามา
สัมผัสกับน�้ามันภายในตัวหม้อแปลง	จึงท�าให้หม้อแปลงชนิดนี้มีคุณสมบัติสามารถ
ป้องกนัความช้ืนได้เป็นอย่างด	ีซึง่จะส่งผลท�าให้น�า้มนัหม้อแปลงไม่เส่ือมสภาพได้ง่าย 
และยงัช่วยรกัษาสภาพความเป็นฉนวนของน�า้มนัหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน 
รวมทัง้ช่วยยดืระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงได้อกีด้วย	ส่วนใหญ่ 
หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

2.			หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดเปิด	(Open	Type	with	
Conservator)	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิเก่าซึง่นยิมใช้กนัมานาน	โดยจะใช้น�า้มนั
หม้อแปลงเป็นฉนวนและตวัระบายความร้อนเช่นเดยีวกบัหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิปิดผนกึ 
แต่จะมถีงัน�า้มนัส�ารอง	(Conservator)	ตดิตัง้อยูเ่พือ่รองรบัการขยายตวัของน�า้มนั
หม้อแปลงขณะใช้งาน	และมท่ีอให้อากาศผ่านเข้าออกได้	และทีป่ลายท่อมกีระเปาะ
บรรจุสารซิลิก้าเจล	(Silica	Gel)	ซ่ึงเป็นสารช่วยดูดความช้ืนออกจากอากาศก่อน
เข้าสู่หม้อแปลง	หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจสอบน�้ามันหม้อแปลงอย่าง
สม�่าเสมอทุก	6-12	เดือน

						หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษัทฯ	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
สูง	ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	เช่น	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	
384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	
มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการออกแบบ	การผลิต	และการบ�ารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟ

ฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	เช่น	IEC	60076,	IEEE	Std	C57.12.00,	VDE	0532,	JEC	204,	AS	2374	เป็นต้น	หรือตาม
มาตรฐานอื่นๆ	ที่ลูกค้าต้องการ	

	 ยิง่ไปกว่าน้ัน	เพือ่เป็นการพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าได้อย่างสมบรูณ์	รวมท้ังเพิม่ความเชือ่มัน่ของลกูค้า
ในตวัผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ให้มากยิง่ขึน้	บรษิทัฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ไปทดสอบความสามารถทนกระแสลดัวงจรทีส่ถาบนั
ทดสอบไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก	โดยที่ผ่านมาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	167	KVA,	250	KVA,	500	KVA,	1000	KVA	และ	2000	KVA	ได้
ผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	และจากสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	โดย
บรษัิทฯ	มแีผนทีจ่ะส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดอืน่ๆ	ไปทดสอบ	Short	Circuit	Test	เพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการประมูลงานกับผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐ	รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น	
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1.1.2		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)

	 	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังเป็นหม้อแปลงทีใ่ช้ในการปรบัลดแรงดนักระแสไฟฟ้าทีส่่งมา 
จากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาตามสายส่งแรงสูง	(Transmission	Line)	ให้ลดลงก่อนส่งกระแส
ไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพื่อส่งให้ผู้ใช้ต่อไป	ทั้งน้ี	หม้อแปลงไฟฟ้า 
ระบบก�าลังที่บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงที่มีขนาดก�าลังไฟฟ้าตั้งแต ่
5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด	72	KV

1.1.3		 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Cast	Resin	Transformer)

	 	หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 
ที่เหมาะต่อการติดตั้งในอาคาร	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ไม่มีการใช้ฉนวนน�้ามัน	 
ชุดขดลวดแรงสงูหล่ออยูใ่นฉนวน	Epoxy	Resin	ทีม่คีวามทนทานต่อความชืน้	ฝุน่	และสิง่แวดล้อม 
โครงการทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	อาท	ิเช่น	อาคารสูง	อาคารทีพ่กัอาศัย	หรอืคอนโดมเินยีม	
โรงพยาบาล	หรือศูนย์การค้า	ที่มีพื้นที่จ�ากัดต้องเลือกใช้หม้อแปลงที่สามารถติดตั้งในอาคารได้	
นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้งด้านสินค้า	และบุคลากรในการบริการให้แก่
ลูกค้า	เพ่ือจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาต	ิ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิพเิศษ	ซึง่จะออกแบบและผลติ
ตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,	Dry-Type	Class	
F&H,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น	

	 	 จากการขยายก�าลงัการผลติ	โดยสร้างอาคารโรงงานเพือ่ผลติตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	เมือ่ปี	2557	ท�าให้สามารถเพิม่ก�าลงัการผลติ
ได้เพิ่มขึ้น	30	%	จากก�าลังการผลิตเดิม	

 1.2 งานบริการ

	 	 งานบริการของบริษัทฯ	เป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด	24	ชั่วโมง	โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้	
ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างด	ีเพือ่รองรบัความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าทีซ่ือ้หม้อแปลงไฟ
ฟ้า	QTC	และลกูค้าทัว่ไป	ในกรณทีีเ่ป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บรษิทัฯ	จะมรีายละเอยีดในการตดิต่อกรณฉีกุเฉนิตดิไว้ทีด้่านข้างของ
หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า	งานบริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	มีไว้ให้บริการแก่ลูกค้า	ได้แก่

	 	 -	 งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
	 	 -	 งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการเติมและกรองน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด	ทุกยี่ห้อ
	 	 -	 งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
	 	 -	 งานบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	
	 	 -	 งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์
	 	 -	 งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า

Earthing	Transformer Dry-Type	Class	F&H		Unit	Substation Pad	Mounted
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

	 	 1.	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์
	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะมุง่เน้นพฒันาคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่ให้ได้มาตรฐานระดบัสากล	เริม่ตัง้แต่การออกแบบ	

และการคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต	โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจ�า	หม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	ได้รับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม	Loss	ต่างๆ	
ได้อย่างแม่นย�า	ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโดยเฉพาะเป็นเวลานาน	นอกจากนี้	เทคโนโลยีที่บริษัทฯ	น�ามาใช้
ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีไ่ด้รบัการพฒันาและปรบัปรงุมาเป็นอย่างด	ีรวมทัง้เครือ่งจกัรหลกั
ทีใ่ช้ในการผลติเป็นเครือ่งจกัรทีน่�าเข้าจากประเทศเยอรมนั	ตลอดจนมกีารตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในทกุขัน้ตอนการ
ผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า	การด�าเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ	ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า	โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	ได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	ประกอบกับหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมตาม	มอก.	384-2525	ครบทกุขนาด	และครบทกุระบบไฟฟ้าทีม่คีวามต้องการอยูใ่นตลาด	นอกจากนี	้หม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบรษิทัฯ	ทกุขนาดยงัผ่านการทดสอบและรบัรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบนั	CESI	ประเทศอติาลี	และส�าหรบัขนาด	
167	KVA	ผ่านการรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลก	ที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพ	ความแข็งแรงของขดลวดและโครงสร้างภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
เป็นอย่างดี
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	 2.	 ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า  

	 	 การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลาเป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการเลือกสั่งซื้อสินค้าจากผู้
ผลิตแต่ละราย	ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซ้ือจะมีก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจนและแน่นอน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ	หรือลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาโครงการ	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้
ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว	จะส่งผลกระทบท�าให้งานของลกูค้าเกดิความล่าช้า	และบรษิทัฯ	อาจต้องเสยีค่าปรบั	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บั
ข้อตกลงระหว่างบรษิทัฯ	และลกูค้าแต่ละราย	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึถอืเป็นนโยบายหลักทีจ่ะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลา	
เพือ่สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า	อนัจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ลกูค้าซึง่จะส่งผลท�าให้ลกูค้ากลบัมาใช้บรกิารของบรษัิทฯ	
อย่างต่อเนื่อง	หรือแนะน�าลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษัทฯ	ได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 3.	 การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการบรหิารต้นทนุการผลิตซึง่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลกัทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรและ
ความสามารถในการแข่งขัน	เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบโดยอาศัยทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิต	และ/หรือ	ผู้
จดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ	(Supplier)	ซึง่จะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลติเพือ่ให้มัน่ใจในมาตรฐานคณุภาพของวตัถดุบิ	และ
ลดการสญูเสยีจากการผลติทีเ่กดิขึน้จากการใช้วตัถดุบิทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้น�าระบบ	ERP	มาใช้ในการวางแผน
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ	ซึง่จะช่วยให้การควบคมุปรมิาณวตัถดิุบให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพียงพอกบัความต้องการในการผลิตสนิค้า	
เนือ่งจากระบบ	ERP	จะเชือ่มโยงข้อมลูจากทกุฝ่ายงานโดยเริม่ตัง้แต่การรับค�าสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้า	จากนัน้ระบบจะน�าข้อมลูค�า
สั่งซื้อดังกล่าวไปท�าการประมวลผลเพื่อวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบ	

	 	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลง	ในขณะท่ียังคง
สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	เช่น	

-	 การใช้เทคโนโลยี	Wound	Core	ส�าหรับการผลิตแกนเหล็ก	การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้	
เหล็กซิลิกอนและการสูญเสียของเหล็กซิลิกอน	อันจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงได้	 	

-	 การหาวตัถดุบิทดแทนเพือ่เพิม่ทางเลอืกและช่วยให้การบรหิารต้นทนุของบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น	เช่น	การใช้	Copper	Foil	แทน	ลวดแบนหุ้มกระดาษ	เป็นวัตถุดิบในการพันคอยล์แรงต�่า	เป็นต้น

	 	 	ทั้งนี้	การที่จะเลือกใช้วัตถุดิบชนิดใด	จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ลูกค้าก�าหนดเป็นส�าคัญ

		 4.	 การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า

	 	 จากการท่ีบริษัทฯ	มีทีมผู้บริหาร	วิศวกร	และพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้	ประสบการณ์และความช�านาญใน
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	40	ปี	และเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นน�าในต่าง
ประเทศทั้งในประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน	จึงท�าให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง	ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย	และช่วยลดขั้นตอนการผลิตให้ส้ันลง	อันจะส่งผลท�าให้ต้นทุน
การผลิตของบริษัทฯ	ลดลง	และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี	ยิ่งไปกว่านั้น	ทีม
งานขายของบรษิทัฯ	เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ด้านการขายและการตลาด	จงึท�าให้มคีวามเข้าใจเกีย่วกับความต้องการของลกูค้าและ
ภาวะการตลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง	สามารถก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

	 5.	 การร่วมงานกับพันธมิตรทางการค้า	และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่าย

	 	 ปี	2559	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ประมาณร้อยละ	2.78	ของรายได้จากการขายรวม	มาจากการ
ขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ
จ�านวน	3	ราย	และตวัแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลมุ	4	ประเทศ	ได้แก่	มาเลเซยี	ออสเตรเลยี	แอฟรกิาใต้	
และอติาลี	่ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึมุง่เน้นทีจ่ะรกัษาและพฒันาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัตวัแทนจ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนถงึการร่วม
มอืกนัระหว่างบรษิทัฯ	และตวัแทนจ�าหน่ายในการแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่ใช้ในการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพของผลติภณัฑ์และ
การให้บริการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลท�าให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	

	 6.	 การบริการหลังการขาย

	 	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มบีรกิารหลงัการขาย	โดยมช่ีางทีมี่ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัหม้อแปลงไฟฟ้าไว้คอยให้บรกิารรวมทัง้ให้ค�า
ปรึกษาและค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาต่างๆ	แก่ลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง	การให้บริการดังกล่าว	นอกจากจะท�าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทบัใจแล้ว	ยงัท�าให้บรษิทัฯ	ได้รบัทราบปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ	ทีเ่กิดจากตวัผลติภณัฑ์จากลกูค้าโดยตรง	และสามารถน�า
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ข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่	
และจากการทีผ่ลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เป็นผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพสูง	จงึเป็นเครือ่งยนืยนัถงึความมัน่ใจในผลติภณัฑ์
ด้วยการรับประกันคุณภาพ	2	ปี

 

 2.2. ลักษณะลูกค้า

	 	 ลูกค้าของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ดังนี้

1.	 ลูกค้าในประเทศ

	 ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

	 1.1	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	

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

	 1.2	 กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ

	 	 ลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผู้รับเหมาโครงการตั้งแต่ผู้รับเหมาขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ	่ลูกค้าประเภทนี้	เช่น	บริษัท	
เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อิตาเล่ียนไทย	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นต้น

	 	1.3		 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย 

	 	 ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายจะซื้อสินค้าของบริษัทฯ	ไปจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้า	(End	User)	อีกทอดหนึ่ง	
บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน	3	ราย	ตัวแทนจ�าหน่ายแต่ละรายจะรับผิดชอบการขายหม้อแปลงไฟฟ้า
และการให้บริการในเขตพื้นที่ที่ก�าหนด	ซึ่งจะช่วยให้การท�าการตลาดและการให้บริการของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างท่ัวถึง
และครอบคลุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น	

		 1.4		 กลุ่มลูกค้าประเภทเจ้าของโครงการหรือโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 ลูกค้าประเภทน้ีจะซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เพื่อน�าไปใช้เองภายในโรงงานหรืออาคารต่างๆ	เช่น	บริษัท
แอ๊ดวานซ์เปเปอร์	มิลล์	จ�ากัด	บริษัททรู	ยูนิเวอร์แซล	คอนเวอร์เจ้นซ์	และบริษัทเบทาโกร	จ�ากัด	เป็นต้น

2.		 ลูกค้าต่างประเทศ	

	 2.1	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุมการขายหม้อแปลงไฟฟ้าในหลาย
ประเทศกว่า	30	ประเทศ	โดยรายได้จากการส่งออกของบรษัิทฯ	ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านลกูค้าประเภทตวัแทนจ�าหน่าย	
คิดเป็นร้อยละ	92.00

	 2.2	 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	

	 	 	กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	เช่น	ผู้รับเหมาโครงการ	บริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป	(Trading	Firm)	ซึ่งจะสั่งซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ	เพื่อไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า	(End	User)	ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ	เช่น	ลูกค้าที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมกระดาษ	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม	อุตสาหกรรมทอผ้า	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์	
เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2559บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 27



ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า

ประเภทลูกค้า
ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายในประเทศ

(1)	หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 189.58 25.49 336.54 28.06 90.03 58.26

(2)	ตัวแทนจ�าหน่าย 18.05 2.43 15.91 1.33 14.36 2.80

(3)	เอกชน 348.21 46.81 738.96 61.63 298.91 17.55

รวมรายได้จากการขายในประเทศ 555.84 74.73 1,091.41 91.02 403.30 78.60

รายได้จากการขายต่างประเทศ

(1)	ตัวแทนจ�าหน่าย 83.23 11.19 67.33 5.62 82.47 5.32

(2)	เอกชน 104.76 14.08 40.25 3.36 27.32 16.07

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ 187.99 25.27 107.58 8.98 109.79 21.40

รวมรายได้จากการขาย 743.83 100.00 1,198.99 100.00 513.09 100.00

 2.3  นโยบายราคา

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	(Cost	Plus	Margin)	ซึ่งจะแตกต่างกัน
ตามประเภทของลูกค้า	โดยจะค�านึงถึงภาวะการแข่งขันของแต่ละตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ	ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์	รวมถึงบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ	

 2.4  การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

	 	 รายละเอียดของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้ดังนี้

	 	 1.	 การจ�าหน่ายโดยวิธีประมูลงาน	

	 	 การประมูลงานโดยวิธีประกวดราคาเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลักส�าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาค
รฐัวสิาหกิจ	โดยขัน้ตอนการประกวดราคาจะเริม่ต้นจากการซือ้แบบประกวดราคา	หลงัจากนัน้บรษิทัฯ	จะน�าข้อมลูมาศึกษาและ
วเิคราะห์รายละเอยีดของหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือจดัเตรยีมเอกสารและค�านวณราคาทีจ่ะใช้ในการยืน่ซองประกวดราคา	เอกสารทีใ่ช้
ในการยื่นซองประกวดราคา	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	และเอกสารทางด้านเทคนิค	บริษัทฯ	
จะมีสทิธิเ์ข้ารว่มเสนอราคาเมื่อผ่านการพจิารณาคณุสมบตัิเบือ้งตน้เทา่นัน้	ในการยืน่ซองประกวดราคา	บรษิัทฯ	จะตอ้งวางหลัก
ประกันซอง	(Bid	Bond)	ซ่ึงโดยท่ัวไปมูลค่าหลักประกันซองจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ	5-10	ของมูลค่างานที่เสนอราคา	และเม่ือ
บริษัทฯ	ชนะการประมูลจะมีการท�าสัญญาซื้อขายตามแบบและภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	พร้อมกับการวางหลักประกันสัญญา
ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าหลักประกันสัญญาจะอยู่ที่ร้อยละ	10	ของมูลค่างานที่ประมูล

	 2.	 การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ในการพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	บริษัทฯ	พิจารณาจากความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ	
ศักยภาพทางการตลาด	ประสบการณ์ในพื้นที่	ฐานะทางการเงิน	และความพร้อมของตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งจะมีการท�าสัญญาแต่ง
ตั้งตัวแทนจ�าหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษร	และรับผิดชอบในการท�าตลาดส�าหรับการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ในเขต
พื้นที่การขายที่ก�าหนดอย่างชัดเจน	รวมทั้งการให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ	ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	

	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ	3	ราย	และตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	จ�านวน	6	
ราย	ครอบคลุมพื้นที่การขายในหลายประเทศกว่า	30	ประเทศ

	 3.	 การจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง	

	 	 เจ้าหน้าที่การตลาด	และ/หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ	จะท�าการติดต่อหาลูกค้าโดยตรง	ประกอบกับอาศัยความ
สัมพันธ์ของผู้บริหารในการสร้างช่องทางการจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเข้าไปน�าเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า	
และพาลกูค้าเยีย่มชมโรงงานของบรษิทัฯ	ลกูค้าทีจ่�าหน่ายผ่านช่องทางนี	้เช่น	กลุม่ผูร้บัเหมาโครงการ	สถาปนกิผู้ออกแบบโครงการ	
หรือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรง	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น
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3 ภาคการผลิต
 3.1 การผลิต

	 	 โรงงานของบรษิทัฯ	ตัง้อยูท่ีเ่ลขที	่149	หมู	่2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดัระยอง	บนเนือ้ที่	
32	ไร่	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติเกอืบทัง้หมดเป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	บรษิทัฯ	มนีโยบายผลติหม้อแปลงไฟฟ้า 
ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า	มุ่งเน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานเป็นส�าคัญ	โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการ
ผลิตที่ทันสมัย	เคร่ืองจักรหลักท่ีใช้ในการผลิต	เช่น	เคร่ืองสลิตเหล็ก	เคร่ืองตัดเหล็ก	เครื่องพันคอยล์	เตาอบ	เป็นต้น	เป็นเครื่องจักรที่
น�าเข้าจากประเทศเยอรมันและประเทศชั้นน�า	กระบวนการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	และควบคุมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์		 	

	 	 เพือ่รองรบัการขยายตวัของกจิการในอนาคต	ในปี	2559	บรษิทัยงัคงมุง่มัน่น�าระบบ	TQM	มาปรบัปรงุกระบวนการผลติและการ
วางแผนการผลิตอย่างต่อเน่ือง	โดยมีเป้าหมายหลักคือลดเวลาการผลิตให้ส้ันลง	เพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิต	และปรับกระบวนการผลิตให้
เกิดสมดุล(Line	balance)	เพื่อลดความสูญเสีย	เช่นจากการรอคอย	และ	จากการผลิตเกินความต้องการ	เป็นต้น	แต่มุ่งเน้นการใช้ก�าลัง
การผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ	และในปี	2559	บริษัทได้ส่ังซ้ือเครื่องพันคอยล์แรงสูง	และแรงต�่า(ฟอยล์)เพื่อปรับปรุงความสามารถใน
การพันคอยล์แรงต�่าแบบฟอยล์ส�าหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่	อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตคอยล์แรงสูงให้เพิ่มขึ้น	โดยเครื่องพัน
คอยล์ทั้งสองได้ติดตั้งและผ่านการตรวจสอบแล้ว	ซึ่งสามารถเริ่มผลิตได้ตั้งแต่เดือนมกราคม	2560	เป็นต้นไป

 3.2 ก�าลังการผลิต  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ก�าลังการผลิตของโรงงาน	(KVA) 952,000 976,000 1,215,000 1,482,000 1,701,000 1,715,000 1,722,000

ปริมาณการผลิต	(KVA) 638,238 952,380 1,379,748 1,236,562 1,322,535 1,791,847 1,148,604

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	(%) 67.04 97.58 113.56 83.44 77.75 104.48 66.70

	 ปี	2559	บริษัทฯ	มีก�าลังการผลิตเพิ่มข้ึนจากปี	2558	เล็กน้อยประมาณ	0.41%	แต่ปริมาณการผลิตลดลง	35.90%	เน่ืองจากยอด
ขายที่ลดลง	
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 3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต

 

 

กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 การออกแบบ

	 หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	ซึง่ได้รบัการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
สมบูรณ์แบบที่ทันสมัยและมีความแม่นย�าสูงด้วยทีมวิศวกรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ความช�านาญด้านการออกแบบเป็นเวลานาน	
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม	Specification	ที่ลูกค้าต้องการ	และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า	โดยสามารถแสดงผลเป็น	Outline	
Drawing	ได้ทันที	

2.	 การวางแผนการผลิตและจัดเตรียมอุปกรณ์

	 ข้อมูลการสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจากลูกค้าจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ	ERP	และถูกน�ามาวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์	รวมทั้ง
วางแผนการผลิต	โดยส่วนวางแผนจะมีการ	Update	แผนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ	ซึ่งจะต้อง
อาศัยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายขาย	ฝ่ายผลิต	และฝ่ายจัดซื้อ

ออกแบบ

วางแผนการผลิต

พันขดลวดแรงสูง พันขดลวดแรงต�่า ตัดเหล็กซิลิกอน

เรียงแกนเหล็ก

ประกอบ

ฝาถัง

ตัวถัง

จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอุปกรณ์

ตรวจสอบคุณภาพ

บรรจุลัง

จัดส่งหม้อแปลง
ให้ลูกค้า

ทดสอบเบื้องต้น             
(Pre-Test)

ทดสอบครั้งสุดท้าย 
(Routine Test)

อบและเติมน�้ามัน

แคล้มป์และอุปกรณ์
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3.		การตัดเหล็กซิลิกอนและเรียงแกนเหล็ก

	 บรษิทัฯ	ใช้เครือ่งตดัเหลก็ซลิกิอนทีใ่ช้เทคโนโลยจีากประเทศเยอรมนัควบคุมด้วยระบบคอมพวิเตอร์	ท�าให้สามารถตดัเหลก็ได้รวดเรว็	
และมคีวามแม่นย�าสงู	โดยคอมพวิเตอร์จะค�านวณต�าแหน่งในการเจาะรทูีแ่กนเหลก็	และตดัเหลก็ไปในเวลาเดยีวกนัท�าให้แกนเหลก็ซลิกิอน 
ที่ถูกตัดยังคงคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	หลังจากน้ันแผ่นเหล็กซิลิกอนที่ถูกตัดตามแบบแล้วจะถูกส่งไปยังหน่วยเรียง
เหล็ก	การเรียงเหล็กจะใช้วิธีการวางต�าแหน่งต่อกันของแต่ละช้ันเหล่ือมกันเป็นช้ันๆ	(Step-Lap)	ด้วย	Stacking	Table	การใช้เทคนิค
การเรยีงเหลก็แบบ	Step-Lap	ดงักล่าวจะช่วยลดความสญูเสยีพลงังานในแกนเหลก็	(No-Load	Loss)	ลดค่ากระแสทีใ่ช้สร้างเส้นแรงแม่
เหล็ก	(Exciting	Current)	ท�าให้ช่วยลดระดับเสียงรบกวนของหม้อแปลงและลดค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

4.	 การพันขดลวดแรงต�่าและแรงสูง	

	 บริษัทฯ	ใช้	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบในการพันคอยล์แรงต�่าแทนการใช้ลวดแบนหุ้มกระดาษฉนวนในการพันคอยล์แบบ
เก่าท�าให้หม้อแปลงทนต่อกระแสกระชากและกระแส	Short	Circuit	ได้สูงสุด	เนื่องจาก	Copper	Foil	มีคุณสมบัติในการ 
กระจายของกระแสได้ดีกว่า	ประกอบกับการพันคอยล์แรงสูงแบบ	Long	Layer	ด้วยเครื่องจักร	High	Voltage	Winding	Machine	ที่
ควบคมุความตึงและการเรยีงขดลวดด้วยระบบคอมพวิเตอร์	เพือ่ให้คณุภาพในการพนัคอยล์ในแต่ละช้ันมมีาตรฐานความตงึเท่ากนั	ซึง่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าดีขึ้น

5.	 การประกอบขดลวดและแกนเหล็ก

	 ขั้นตอนนี้เป็นการน�าขดลวดประกอบเข้ากับแกนเหล็ก	โดยขดลวดแรงต�่าจะประกอบชิดกับแกนเหล็กและขดลวดแรงสูงจะสวมทับ
ด้านนอกของขดลวดแรงต�่า	หลังจากนั้นจึงประกอบแกนเหล็กด้านบน	(Upper	Yoke)	พร้อมติดตั้งฝาถัง	บุชชิ่ง	และอุปกรณ์ปรับแรงดัน	
(Tap	Changer)	และท�าการต่อสายภายในตามที่ออกแบบไว้

6.	 การทดสอบเบื้องต้น	(Pre-Test)	

	 เมือ่ประกอบแกนเหลก็และขดลวดแรงต�า่และแรงสงูลงถังเรยีบร้อยแล้ว	ฝ่ายทดสอบจะท�าการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเบือ้งต้น	ดงันี้
		 	 -	 วัดความต้านทานของขดลวด	(Measurement	of	Winding	Resistance)
	 	 -	 วัดอัตราส่วนแรงดัน	(Measurement	of	Turn	Ratio)
	 	 -		 ตรวจสอบลักษณะเชิงขั้วหรือกลุ่มเวคเตอร์	(Polarity	or	Vector	Group)
	 	 -	 วัดความต้านทานของฉนวน	(Megger	Test)

7.	 การอบและเติมน�้ามัน

	 ในการอบเพือ่ไล่ความชืน้ออกจากหม้อแปลงไฟฟ้า	บรษิทัฯ	ใช้เตาอบสญูญากาศ	(Vacuum)	ทีท่นัสมยัควบคมุด้วยระบบคอมพวิเตอร์
จากประเทศเยอรมัน	และบริษัทฯ	ยังเป็นบริษัทแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เทคโนโลยี	Electric	Low	Frequency	
Heating	ในการไล่ความช้ืนออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการจ่ายกระแสความถี่ต�่าเข้าไปที่ขดลวดของหม้อแปลงโดยตรงภายใต้สภาวะ 
สญูญากาศซึง่เป็นการให้ความร้อนจากภายในออกสูภ่ายนอก	ด้วยกรรมวธีินีจ้ะท�าให้ความชืน้ทีอ่ยูจ่ดุในสุดของขดลวดถกูดงึออกได้ทัง้หมด 
ในเวลาสั้น	แทนการใช้	Heater	ซึ่งเป็นการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน	ความชื้น	ณ	จุดในสุดไม่สามารถถูกน�าออกมาได้หมด	
นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยังใช้เทคโนโลยีในการเติมน�้ามันหม้อแปลงในเตาอบสูญญากาศท�าให้น�้ามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบ
ฉนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และป้องกันความช้ืนเข้าไปสัมผัสน�้ามันภายในหม้อแปลงไฟฟ้าได้	100%	เป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของ
หม้อแปลงให้นานขึ้น

8.	 การทดสอบครั้งสุดท้าย	(Routine	Test)

	 หลงัจากผ่านขัน้ตอนทัง้หมดแล้ว	หม้อแปลงไฟฟ้าทกุเครือ่งจะต้องผ่านการทดสอบครัง้สดุท้าย	(Routine	Test)	เครือ่งมอืทดสอบของ 
บรษัิทฯ	ควบคมุด้วยระบบคอมพวิเตอร์	และผ่านการสอบเทยีบความเทีย่งตรงอย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้ได้ค่าในการทดสอบทีแ่ม่นย�า	เทีย่งตรง 
และสามารถรายงานผลการทดสอบได้ทันที	ทั้งนี้	รายการที่ท�าการทดสอบประกอบด้วย

	 -	 Measurement	of	winding	resistance	
	 -	 Measurement	of	voltage	ratio	and	check	of	phase	displacement
	 -	 Measurement	of	short	circuit	impedance	and	load	loss	
	 -	 Measurement	of	no-load	loss	and	current		
	 -	 Separate	source	AC	withstand	voltage	test
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	 -	 Short-duration	induced	AC	withstand	voltage	test	
	 -	 Measurement	of	insulation	resistance	
	 -	 Oil	dielectric	test
	 -	 Leakage	test

 3.4 การจัดหาวัตถุดิบ

	 	 วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	เหลก็ซลิกิอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	ชดุตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า 
Copper	Foil	และน�้ามันหม้อแปลง	โดยบริษัทฯ	สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 คุณภาพของวัตถุดิบ	

	 	 จากการที่บริษัทฯ	มีนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	จึงเน้นการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่มี
คุณภาพจากผู้ผลิต	หรือ	Supplier	ที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ก�าหนดได้อย่างครบถ้วน
และตรงตามก�าหนดเวลาทีต้่องการ	โดยบรษัิทฯ	จะมกีารจดัท�าทะเบยีนรายชือ่ผูผ้ลิตวตัถดิุบและ	Supplier	(Approved	Vendor	
List)	เพือ่ใช้ในการกลัน่กรองผูผ้ลติและ	Supplier	ทีม่คีณุภาพ	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	จะมกีระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุบิ
รวมทั้งเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานของผู้ผลิตรายใหม่ก่อนที่จะอนุมัติให้เป็นผู้ผลิตหรือ	Supplier	ของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะ
ท�าการทบทวนผลการประเมินทุก	6	เดือน	โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก	นอกจากนี้	หน่วย
ตรวจสอบคุณภาพ	(QA)	จะท�าการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้งท่ี	Vendor	น�าวัตถุดิบมาส่ง	เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบ
ที่จะน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

	 2.	 ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ	

	 	 การซือ้วตัถดุบิในประเทศจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบวตัถดุบิประมาณ	15-30	วนั	ขึน้อยูก่บัประเภทของวตัถดุบิ	ในขณะ
ทีก่ารซือ้วตัถดิุบจากต่างประเทศจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบวตัถดิุบประมาณ	45-90	วนั	เนือ่งจากต้องเผือ่ระยะเวลาขนส่งซึง่ขึน้
อยูก่บัประเทศทีส่ัง่ซือ้	ดงันัน้	โดยส่วนใหญ่หากเป็นวตัถดุบิทัว่ไปทีผู่ผ้ลติหรอื	Supplier	ในประเทศสามารถจดัหาได้มคีณุภาพใกล้
เคียงกับผู้ผลิตหรือ	Supplier	ต่างประเทศ	หรือมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด	เช่น	ลวดกลมอาบน�้ายา	ลวดแบนหุ้มกระดาษ	
ลวดแบนอาบน�้ายา	และอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงต่างๆ	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อจากแหล่งในประเทศ	เนื่องจากมีระยะเวลา
การส่งมอบที่สั้นกว่าท�าให้สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 3.	 ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ	

	 	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ราคาเหลก็ซลิกิอนและราคาทองแดง	ซึง่ถอืเป็นสนิค้า	Commodity	ทีร่าคาจะเปลีย่นแปลงตามราคา
ในตลาดโลก	ดงันัน้	ในการสัง่ซือ้วตัถดุบิแต่ละครัง้	บรษิทัฯ	จะต้องพจิารณาปรมิาณวตัถดุบิทีจ่ะส่ังซือ้	ประกอบกบัระยะเวลาทีส่ัง่
ซือ้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	โดยบรษิทัฯ	จะมกีารตดิตามความเคลือ่นไหวและแนวโน้มราคาวตัถดุบิอย่างใกล้ชดิ	เพือ่ทีจ่ะสามารถ
บริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 อัตราแลกเปลี่ยน	

	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ	36.12	ของวัตถุดิบทั้งหมด	ดังนั้น	บริษัทฯ	จะมีการ
ตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกลุส�าคญัต่างๆ	อย่างใกล้ชดิและมกีารท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วง
หน้าอย่างเหมาะสม	เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

	 5.	 การไม่พึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย	(Supplier)	รายใดรายหนึ่งหรือน้อยราย

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	หลายราย	โดยในแต่ละประเภท
ของวัตถุดิบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และน�้ามันหม้อแปลง	
บริษัทฯ	จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือ	Supplier	หลักเพียง	2-3	ราย	เนื่องจากผู้ผลิตและ	Supplier	แต่ละรายมีปริมาณการสั่ง
ซื้อขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้	โดยพิจารณาจากราคาและระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบ
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	 	 ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ

ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 302.97 67.24 468.68 63.62 274.74 63.88

ซื้อวัตถุดิบต่างประทศ 147.62 32.76 268.02 36.38 155.38 36.12

ยอดซื้อวัตถุดิบรวม 450.59 100.00 736.70 100.00 430.12 100.00

	 	 รายละเอียดวัตถุดิบที่ส�าคัญของบริษัทฯ	มีดังนี้

	 1.		 เหล็กซิลิกอน

	 	 เหล็กซิลิกอนถือเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	24.14	และร้อยละ	
26.02	ของมลูค่าการซือ้วตัถดุบิรวมในปี	2558	และปี	2559	ตามล�าดบั	บรษัิทฯ	น�าเข้าเหลก็ซลิกิอนจากผูจ้ดัจ�าหน่ายในประเทศ
เกาหลีใต้เป็นหลัก	และบางส่วนจากประเทศญี่ปุ่น	โดยจะท�าการส่ังซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจาก
เหลก็ซิลกิอนคณุภาพสูงส�าหรบัใช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสนิค้าทีม่ผีูผ้ลติน้อยราย	จงึท�าให้ปรมิาณเหลก็ซลิกิอนทีผ่ลิตได้
มีจ�านวนจ�ากัด	ดังนั้น	บริษัทต้องบริหารจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการใช้	เพื่อให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้
ทันตามก�าหนดเวลา	

	 2.		 ลวดกลมอาบน�้ายา	

	 	 ลวดกลมอาบน�้ายาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการพันคอยล์แรงสูง	หรือขดลวดแรงสูงซึ่งท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงูและเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กไหลเวยีนอยูใ่นแกนเหลก็	เพือ่ส่งผ่านพลังงานไปยงัขดลวดแรงต�า่	โดย
เป็นการซือ้จากผูผ้ลติในประเทศซึง่มคีณุภาพใกล้เคียงหรอืเทยีบเท่ากบัวตัถดุบิจากต่างประเทศ	แต่ใช้ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ทีส่ัน้
กว่าท�าให้บริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 3.		 ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

	 	 ตั้งแต่ปี	2558	บริษัทฯ	เริ่มมีการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเอง	เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต	และตอบสนองความต้องการ
หม้อแปลงทีม่รีะยะเวลาการส่งมอบทีส่ัน้	และสามารถควบคมุคณุภาพตามทีล่กูค้าก�าหนดได้	เพ่ือเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั	แต่
ยงัมกีารสัง่ซือ้จากผูผ้ลติในประเทศ	1-2	ราย	ตามความเหมาะสมของลกัษณะและปรมิาณงาน	ราคา	และระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า	

	 4.	 น�้ามันหม้อแปลง		 	

	 	 น�้ามันหม้อแปลงเป็นน�้ามันท่ีผลิตส�าหรับใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเฉพาะ	ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี	มีหน้าที่น�าพา
ความร้อนจากภายในหม้อแปลงไฟฟ้าออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศภายนอก	ในการสั่งซื้อน�้ามันหม้อแปลง	จะพิจารณา
จากแผนการผลิตโดยจะท�าการสั่งซ้ือจากผู้ผลิตและจากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศล่วงหน้าประมาณ	3	เดือน	เพื่อป้องกันปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบ	ทั้งนี้	แผนกจัดซื้อจะติดตามความเคล่ือนไหวของราคาน�้ามันในตลาดโลกอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อช่วยบริหาร
การสั่งซื้อน�้ามันหม้อแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 5.	 Copper	Foil

	 	 Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการพันคอยล์แรงต�่า	หรือขดลวดแรงต�่าซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจาก
หม้อแปลงไปสู่	Load	หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่	โดย	Copper	Foil	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตทั้งใน	และต่างประเทศ	และจากการ
ร่วมกันพฒันาผูผ้ลติทีม่ศีกัยภาพภายในประเทศ	ท�าให้สามารถสัง่ซือ้จากผูผ้ลติในประเทศทีผ่ลติได้ตามมาตรฐานสากลเทยีบเท่ากบั
ต่างประเทศ	ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ	สามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม
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 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 ในอดตีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ไม่มข้ีอพพิาทหรอืถกูฟ้องร้องเกีย่วกับสิง่
แวดล้อม	โดยบริษทัฯ	มุง่เน้นการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์หม้อแปลงไฟ
ฟ้าที่ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเทคโนโลยีที่
บริษทัฯ	เลือกใช้ในกระบวนการผลติช่วยลดการใช้พลังงานและลดการสร้าง
มลภาวะต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยในปี	2556	บรษิทัได้ผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าต้นแบบ	Amorphous	Distribution	Transformer	เป็น
หม้อแปลงที่ช่วยประหยัดพลังงาน	จากการสูญเสียพลังงานในแกนเหล็ก
ได้ถึงร้อยละ	70	และสีที่ใช้พ่นหม้อแปลงก็เป็นสีที่มีส่วนผสมของน�้าเป็น
หลักซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการเลือกใช้ระบบไล่
ความชื้นและเติมน�้ามันที่ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยไอร้อนสู่อากาศ

	 	 บริษทัฯ	ยงัได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม	ISO	14001:2004	
ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ามีระบบการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต	รวมทั้งแผนบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด	ปี	2558	บริษัทได้รับการรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	3	“Green	Industry”	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	และปี	2559	บริษัทได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	4	วัฒนธรรมสีเขียว	(Green	Culture)	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	นอกจากนี้	บริษัท	ได้จัดท�ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ฐานปี	2558	และได้การรับรองจาก	องค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	และได้รบัการรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามมาตรฐาน	ISO14064-3:2006	จาก	บรษิทั	
เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

 4.  การวิจัยและพัฒนา
	 บรษัิทฯ	ได้ให้ความส�าคญัของการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด	เพือ่ให้ได้คณุภาพทีด่ขีองผลิตภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า	และศักยภาพในการแข่งขัน	ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพแข่งขันได้ทุกตลาดในโลก	รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	โดยในปี	2559	บริษัทได้ใช้งบประมาณ
รวมทั้งสิ้นกว่า	4	ล้านบาท	
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ประเภทของรายได้
ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 736.66 95.31 1,198.98 97.11 513.09 95.10

-	รายได้จากการขายหม้อแปลงในประเทศ 550.35 71.21 1,078.74 87.37 403.30 74.75

-รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศ 186.31 24.11 120.25 9.74 109.79 20.35

รายได้จากการขายวัตถุดิบ	1) 7.16 0.93 10.58 0.86 5.25 0.97

รวมรายได้จากการขาย 743.82 96.24 1,209.56 97.97 518.34 96.07

รายได้จากการให้บริการ 16.67 2.16 19.63 1.59 12.89 2.39

รายได้อื่น	2) 7.96 1.60 5.59 0.44 8.32 1.54

รวมรายได้ทั้งหมด 768.46 100.00 1,234.79 100.00 539.55 100.00

หมายเหตุ	:	1)				 รายได้จากการขายวตัถุดบิ	เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการขายวตัถดุบิทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้า	 
	 	 	 	 เช่น	น�้ามันหม้อแปลง	หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็นลูกถ้วย	เป็นต้น

	 	 2	)			 รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)36



การวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรม
และการแข่งขัน

ตลาดในประเทศ
	 อตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวาม
เกีย่วเนือ่งกบัพลงังานไฟฟ้า	ซึง่ถอืเป็นสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานท่ีมบีทบาทส�าคญั
ต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัของประชาชน	รวมทัง้การพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรับลดแรง
ดันไฟฟ้า	ที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับ
ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	โรงงานอุตสาหกรรม	 
ห้างสรรพสินค้า	และอาคารสูงต่างๆ	เช่น	โรงแรม	คอนโดมิเนียม	อาคารส�านักงาน	เป็นต้น	ดังนั้น 
การขยายตวัของอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจงึปรบัตวัสอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี	ซึง่ขึน้
อยู่กับปัจจัยหลักที่ส�าคัญอันประกอบไปด้วย	การขยายตัวของประชากร	การขยายตัวของอุตสาหกรรม	และการขยายตัวของเศรษฐกิจ	

 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ

	 จากการที่พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ	ดังนั้น	ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงมีความหลากหลายตั้งแต่ภาค
อุตสาหกรรม	ภาคธุรกิจ	และที่อยู่อาศัย	โดยจากกราฟด้านล่างซ่ึงแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	จะเห็นว่าภาค
อุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด	รองลงมาคือที่อยู่อาศัย	และภาคธุรกิจ	โดยในปี	2558	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้ง	3	ส่วนดังกล่าว
มีจ�านวน	74,773GWH	41,286GWH	และ	33,219GWH	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	43.44	ร้อยละ	23.99	และร้อยละ	18.49	ของปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ	ตามล�าดับ

กราฟแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างปี	2552	–	2558

ที่มา	:	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

ภาคอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ภาคธุรกิจ ลูกค้าโดยตรงของ	กฟผ. อื่นๆ
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	 	นอกเหนอืจากปัจจยัการเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ีจะส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว	การขยายตวัของประชากรกเ็ป็น
ปัจจยัทีส่�าคัญอกีปัจจยัหน่ึงทีจ่ะก�าหนดปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ	โดยประเทศไทยมจี�านวนประชากรเพิม่ขึน้มาโดยตลอดส่งผล
ให้เกดิการขยายตวัของชมุชน	ซึง่การทีช่มุชนมกีารขยายตวัดงักล่าวจะส่งผลท�าให้การไฟฟ้าภมูภิาค	และการไฟฟ้านครหลวง	ทีด่แูลรบัผดิชอบใน
ส่วนของการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทนุในระบบจ�าหน่ายเพิม่ข้ึน	อนัจะท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็นอปุกรณ์หนึง่ในระบบการ
จ่ายไฟฟ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	 ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็น	โดยหากมปีรมิาณไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้จะส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาพรวมของธุรกิจต่างๆ	รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนั้น	กระทรวง	พลังงานร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติจงึได้จดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	โดยฉบบัล่าสดุ	คอื	แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558-2579	
(PDP	2015)	ซึง่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต	ิ(กพช.)	ได้มมีตเิหน็ชอบในการประชมุเมือ่วนัที	่14	พฤษภาคม	2558	และคณะรฐัมนตรี
มมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที	่30	มถุินายน	2558	ซึง่ในการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าดงักล่าวได้ใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของ
ประเทศไทยฉบับใหม่เป็นครั้งแรก

 
 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ.2558-2579 (PDP2015)
	 จากแนวทางในการจัดท�าแผน	ข้างต้น	แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	2558-2579	(PDP2015)	สรุปได้โดยสังเขปเป็น
ดงันี	้เมือ่สิน้ปีแผน	ในปลายปี	2579	จะมกี�าลงัผลติไฟฟ้ารวมสทุธ	ิ70,335	เมกะวตัต์	โดยประกอบด้วยก�าลงัผลติไฟฟ้าในปัจจบุนั	ณ	สิน้ปี	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

 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี	พ.ศ.	2558-2569

	 โครงการโรงไฟฟ้าตามแผน	ช่วงนี้	(10ปีแรก)	ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีภาระผูกพันตามสัญญา	และเป็นโครงการเพื่อเสริมความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า	ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและมีความส�าคัญ	โดยก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่รวม	36,804	เมกะวัตต์	มีรายละเอียดดังนี้
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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�าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าในต่างประเทศ	ได้แก่	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	และการขยายตัวของประชากรโลก	
โดยสถาบนั	Energy	Information	Administration	(EIA)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้ประมาณการเตบิโตของปรมิาณ	การผลติไฟฟ้าในแต่ละทวปี
ทั่วโลกจนถึงปี	2578	ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ	2.30	ต่อปี	เห็นว่าตัวเลขการประมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกกลุ่ม
องค์กรความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ(Organization	Economic	Cooperation	and	Development	:	OECD)	มอีตัราการเติบโตสงูกว่า
ประเทศในกลุม่	OECD	ค่อนข้างมาก	โดยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศนอกกลุม่	OECD	เท่ากบัร้อยละ	3.3	ในขณะ
ที่อัตราการเติบโตเฉล่ียของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม	OECD	เท่ากับร้อยละ	1.1	ทั้งนี้	ภูมิภาคเอเชียที่อยู่นอกกลุ่ม	OECD	เป็น
ภูมิภาคที่มีการเติบโตของปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ	4.1	ต่อปี	ดังนั้น	ภูมิภาคนี้จึงมีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณความ
ต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ	และหากพิจารณาฐานลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ	

	 ในปี	2559	พบว่าประมาณร้อยละ	53.94	ของรายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีส�าคัญและเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง	บริษัทฯ	ได้ขยายตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น	
ทั้งในประเทศลาว	กัมพูชา	พม่า	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และบังคลาเทศ	ที่ก�าลังมีการพัฒนาอุตสาหกรรม	ทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐาน	เหมือง
แร่	โรงไฟฟ้า	การสร้างนคิมอตุสาหกรรม	อตุสาหกรรมการผลติ	และการลงทนุจากต่างประเทศยอดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่กระจายความเสีย่ง	
และเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น	

ภาวะการแข่งขัน
	 ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	โดยท่ีผ่านมายอดขายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าทัง้หมดของบรษัิทฯ	เป็นยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ซึง่ในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายนีม้ผีูผ้ลติประมาณ	24	ราย	ประกอบ
ด้วยผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลยุทธ์ด้านราคามากกว่าคุณภาพไปจนถึงผู้ผลิตขนาดกลางถึงใหญ่ท่ีเน้นการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	ดังน้ัน	 
ผูผ้ลติแต่ละกลุม่กจ็ะมกีลุม่ลกูค้าทีแ่ตกต่างกนัไป	ส�าหรบับรษิทัฯ	นัน้ถอืเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ทีส่ามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสงูทีส่ามารถ
รับงานของทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มอก.	384-2543	ซึ่งสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน	IEEE,	JIS,	AS,	และความต้องการพิเศษของแต่ละอุตสาหกรรม	รวมทั้งผ่านการทดสอบการทนต่อ
การลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	และสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับการยอมรับในด้าน
คุณภาพจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และยังมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	จึงถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบรษิทัฯ	ให้เทยีบเท่าหรอืเหนอืกว่าผูผ้ลติรายใหญ่อืน่ๆ	นอกจากนัน้จะเป็นผูผ้ลติรายเลก็ทีเ่น้นกลุม่ลูกค้าทีใ่ห้ความส�าคญัเรือ่งราคาเป็นหลกั	
โดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ซึ่งถือเป็นคนละตลาดกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 การเข้ามาท�าธุรกิจของผู้ผลิตรายใหม่	รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลมีความเป็นไปได้ยาก	เนื่องจากต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักรที่มีราคาสูง	และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	คือ	จะต้องอาศัยความรู้และ
เทคโนโลยกีารผลติขัน้สงูทีท่นัสมยั	รวมทัง้บคุลากรต้องมทีกัษะและความช�านาญในการผลิตเป็นอย่างด	ีดงันัน้	การแข่งขนัส�าหรบัตลาดในประเทศ
จึงเป็นการแข่งขันกับผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยี	และความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงซึ่งมีจ�านวนประมาณ	6-7	ราย	โดยต่างก็ต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า	โดยบริษัทฯ	ท�าการบริหารต้นทุนการผลิต
ให้เกิดประสทิธภิาพสูงสดุโดยมจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้ได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	นอกเหนอืจากการพัฒนาผลติภณัฑ์
แล้ว	เรายังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้าทุกกลุ่ม	เพื่อรักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม	เรียกได้ว่าเรา
เป็นองค์กรที่ใส่ใจในทุกๆขั้นตอนรายละเอียดตามสโลแกนที่ว่า	“คุณภาพแห่งความประณีต”/“Quality	of	Details”
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	 บริษทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งต่างๆ	และพจิารณาติดตามผลกระทบ 
ของเหตกุารณ์ทีอ่าจเป็นความเสีย่งต่อการด�าเนนิธรุกจิของกิจการอยูเ่ป็นระยะๆ 
ทั้งนี้	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล	
บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและแต่งตัง้คณะท�างานซึง่เป็น 
ผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเก่ียวข้อง	เพื่อท�าหน้าท่ีวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน	เพื่อหาวิธีการป้องกันหรือบริหารความ
เสีย่งอย่างเหมาะสม	นอกจากนี	้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและพจิารณาอย่าง
น้อยทุก	3	เดือน	ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท	สรุปได้ดังนี้

1.  ความเสี่ยงด้านความไม่สม�่าเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

	 บริษัทฯ	มีรายได้จากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาค รฐัวิสาหกจิ	ประกอบด้วย 
การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	เป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ	25-36	ของรายได้จากการขายรวม	มีสัดส่วน
ที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	หากต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าว	นอกจากน้ี	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ	ในการชนะประมูลโครงการต่างๆ	และยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็น
ส�าคญั	ดงันัน้	หากบริษทัฯ	ไม่ชนะการประมลู	หรอืหากมกีารเลือ่นระยะเวลาการประมลู	หรอืปรับลดงบประมาณการลงทนุการซือ้หม้อแปลงไฟฟ้า 
จะส่งผลกระทบท�าให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ	ลดลง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็นเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึ้น	ในปี	2559	สัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังต่างประเทศมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมสัดส่วนการขายให้กับ
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิจะยงัคงสงูถงึร้อยละ	58.26	ของยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าในปี	2559	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้พจิารณาเพิม่ความหลากหลาย 
ของประเภทผลติภณัฑ์เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุกลุม่	โดยปัจจบุนั	บริษทัฯ	สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงั	(Power	
Transformer)	ได้ถึง	30	MVA	ระบบไฟสูงสุด	72	KV	และได้พัฒนาและสามารถผลิตหม้อแปลง	Amorphous	ซ่ึงเป็นหม้อแปลงที่มีค่าความ 
สูญเสียไฟฟ้า(No	Load	Loss)ต�่า	ได้อีกด้วย	

2.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

	 วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซลิิกอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	และ	Copper	Foil	โดยราคาของวตัถดุบิดงักล่าวจะ
ผนัแปรตามราคาซือ้ขายในตลาดโลก	ซึง่ขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก	โดยในช่วงทีผ่่านมาราคาของเหล็กซลิิกอนและทองแดงมคีวาม
ผนัผวนอย่างมาก	ดงันัน้	หากต้นทนุราคาวตัถุดิบมกีารปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็	อาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุขายและอตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษัิทฯ	
เนือ่งจากบริษทัฯ	ไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้าได้ในอตัราทีเ่ท่ากนัหรอืมากกว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของต้นทนุราคาวตัถดุบิดงักล่าว	และจะส่งผลกระทบ 
ต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในทีส่ดุ	อย่างไรก็ตาม	จากการทีบ่รษิทัฯ	มนีโยบายในการก�าหนดราคาสนิค้าจากต้นทนุบวกก�าไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม 
โดยในการก�าหนดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า	บริษัทฯ	จะมีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัตถุดิบที่มีความผันผวนของ
ราคาสูง	เพื่อให้สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	และสามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้
อย่างเหมาะสม	อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบในตลาดโลกตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	มีทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2559	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายเป็นเงิน
ตราต่างประเทศจ�านวน	109.79	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	21.40	ของรายได้จากการขายรวม	ในขณะทีม่กีารส่ังซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศจ�านวน	
155.38	ล้านบาท	ซึ่งจะต้องช�าระเป็นเงินสกุลต่างประเทศ	จึงสามารถลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในลักษณะ	Natural	
Hedge	ได้ในส่วนหนึ่ง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	โดยฝ่ายการเงินของบริษัทฯ	จะติดตาม
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	และจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	
(Forward	Contract)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น	นอกเหนือจากน้ีแล้ว	ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศนั้น	ฝ่ายขาย
จะค�านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีได้บวกเพิ่ม	(Mark	up)	เพื่อให้ครอบคลุมค่าความเส่ียงและความ
ผันผวนต่างๆ	ไว้แล้ว	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง

ปัจจัยความเสี่ยง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัทฯ	ณ	วันที่	26	ธันวาคม	2559	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรก	ณ	วันที่	26	ธันวาคม	2559

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

1 1.1	 นายสถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ์ 									85,000,000	 31.48

 1.2		 Mr.Chanthanome	Phommany 									42,500,000	 15.74

 1.3		 Mr.Thatnakhone	Thammavong 									42,500,000	 15.74

 รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 170,000,000 62.96

2 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน   

 2.1	 น.ส.ศศิกาญจน์	ตันธนสิน 									22,000,000	 8.15

 2.2	 นายพัชรพงศ์		ตันธนสิน 													716,000	 0.27

 2.3	 นางอลิศรา			เจริญวานิช 													602,600	 0.22

 2.4	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 													598,600	 0.22

 รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 23,917,200	 8.86

3 นายวิชาญ	วชิรพงศ์ 									12,603,800	 4.67

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 11,410,700	 4.23

5 นายนวพล	สวนใจเย็น 										6,250,000 2.31

6 นายทรงพล	เชาวนโยธิน 										5,021,900	 1.86

7 น.ส.	วรรณี		บุญยสิริวัฒน์ 2,473,300	 0.92

8 พ.	ต.อ.	วิสนุ	ปราสาททองโอสถ 										2,149,600	 0.80

9 นายสยาม	สุวัฒนางกูร 										2,000,000	 0.74

10 นายชัยวิทย์		อรุณเนตรทอง 										2,000,000	 0.74

 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 									32,173,500	 11.92	

 รวม 270,000,000 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และการจัดสรรทุนส�ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนดไว้ได้	โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบ
การ	สภาพคล่องทางการเงิน	ภาวะเศรษฐกิจ	และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ				
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โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร
	 โครงสร้างองค์กรวันที่	30	ธันวาคม	2558	บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการ
ส�งเสร�มความยั่งยืนองค�กร

ฝ�ายพัฒนาความยั่งยืนองค�กร

สายกลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู�จัดการ
สายการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการ
สายงานบร�หาร

รองกรรมการผู�จัดการ
สายบัญชีและการเง�น

รองกรรมการผู�จัดการ
สายโรงงาน

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

กลุ�มงาน Management

กลุ�มงาน Knowledge

กลุ�มงาน Operate

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ฝ�ายขายต�างประเทศ ฝ�ายบร�หาร ฝ�ายบัญชีและการเง�น ฝ�ายว�ศวกรรม ฝ�ายส�งเสร�มนวัตกรรม

ฝ�ายผลิต

ฝ�าย Supply Chain และ Logistic

แผนกผลิต 1

แผนกผลิต 2

แผนกผลิต 3

แผนกผลิต 4

แผนกซ�อมบำรุง

แผนกจัดซื้อ จัดหา

แผนกวางแผน

แผนกคลังสินค�าและขนส�ง

แผนกว�ศวกรรม

แผนกทดสอบ

แผนกประกันคุณภาพ แผนก
ว�จัยและพัฒนา

กระบวนการผลิต

ฝ�ายขายในประเทศ

ฝ�ายขายโครงการพ�เศษ
และบร�การ

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ แผนกพัฒนาระบบ

แผนกขายต�างประเทศ แผนกบัญชีทั่วไป

แผนกบัญชีต�นทุน

แผนกการเง�น

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนก IR & PR

แผนก CSR

แผนก MS

แผนกการตลาด
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	 โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน	5	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบรษิทัฯ	,คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ,	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

 1.1 คณะกรรมการบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายเกริกไกร	จีระแพทย์* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4.	 นางวสรา	โชติธรรมรัตน์* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.	 ดร.	กมล	ตรรกบุตร	 กรรมการอิสระ

6.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

7.	 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร* กรรมการ

หมายเหตุ	:	*	1.		 รศ.ดร.	สมชอบ	ไชยเวช	ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2559	
	 	 นายเกริกไกร	จีระแพทย์	ด�ารงต�าแหน่งแทน	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2559
	 	2.		 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานตรวจสอบเมื่อวันที่	8	กันยายน	2559
	 	 นางวสรา	โชติธรรมรัตน์	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่	13	กันยายน	2559
	 	3.		 นายศิริพงศ์	บุญตาม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่	7	กันยายน	2559
	 		 นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่	13	กันยายน	2559

	 	 โดยมี	นางสาวบญุพา	รดุดษิฐ์	เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที	่1/2554	เมือ่วนัที	่24	
กุมภาพันธ์	2554

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 	 นายพูลพพิฒัน์	ตนัธนสนิ	ลงลายมอืชือ่ร่วมกบันายเรอืงชัย	กฤษณเกรยีงไกร	หรอื	ดร.	กมล	ตรรกบตุร	และประทบัตราส�าคญัของ 
บริษัทฯ	

	 	 ทั้งนี้	ได้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ�านาจ	ควบคุมบริษัท	ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ	1	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.		คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของ 

บรษิทัฯ	ตลอดจนมตขิองท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดั	ระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ
2.		จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
3.		ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง
4.		จดัให้มรีะบบการบญัช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอืได้	รวมท้ังดูแลให้มรีะบบการควบคุมภายใน	การ

ตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.		จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	และ

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6.		ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ควบคุมก�ากับดูแล	(Monitoring	and	

Supervision)	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 นอกจากนี	้	คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าทีใ่นการก�ากับดูแลให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	อาทิเช่น	การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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7.		พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

8.		ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
9.		พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน	มอี�านาจในการแต่งตัง้	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จดัการ	และคณะอนกุรรมการอ่ืน

ตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ท่ีก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้	คณะกรรมการบริหาร	
กรรมการผูจ้ดัการ		และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอื
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกั
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10.	คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะ	กรรมการเหน็สมควรและ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจน้ัน	ๆ 
ได้เมื่อเห็นสมควร

	 ทัง้นี	้การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี) 
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน	และรายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1.2 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	4	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเรืองชัย			กฤษณเกรียงไกร กรรมการบริหาร

3. นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร

4. นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ	นายศิริพงศ์	บุญตาม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่	7	กันยายน	2559

	 	 โดยมนีางสาวบญุพา	รดุดษิฐ์	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที	่1/2554	
เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.	 น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	
พิจารณาอนุมัติ

2.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตามงบลงทุน

หรืองบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	การซือ้วัตถดุบิเข้าคลังสนิค้า	การขายสนิค้า	เป็นต้น	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละ
รายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

4.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบรหิารองค์กร	และพจิารณาปรบัเงนิเดอืน	โบนสัของพนกังานระดบัต�า่กว่าผู้จดัการฝ่าย	รวม
ถึงพิจารณาอนุมัติอัตราก�าลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�าปี	
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5.	 มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.		พิจารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ	การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผลประจ�าปีเพือ่เสนอคณะกรรรมการบรษิทัฯ	

อนุมัติ
7.	 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการบริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็น	สมควร	และภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปล่ียนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ
หรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

8.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

	 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบ
อ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	(ตามนยิามประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนด)	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการ
ด�าเนนิการในเร่ืองดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	(แล้วแต่กรณ)ี	เพือ่อนมัุติ
ต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	ทัง้คณะประกอบด้วยกรรมการอิสระซึง่มคีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์และคณุสมบตัติาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	มีจ�านวนท้ังสิ้น	3	ท่าน	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท	ดังนี้	โดยมี
วาระการด�ารงต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายณัฐพล					ลีลาวัฒนานันท์* ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพลรชฎ				เปียถนอม*	 กรรมการตรวจสอบ

3. นางวสรา	โชติธรรมรัตน์* กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ	:	*เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินได้

	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	ลาออก	จึงแต่งตั้งนางวสรา	โชติธรรมรัตน์	แทนต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	และแต่งตั้ง	นายณัฐพล 
ลีลาวัฒนานันท์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

	 โดยมีนางสาวบุญณี	กุศลโสภิต	เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้าง	บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษัิท	และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

5.	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง	ลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)		 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาด	หลักทรัพย์	หรือ
กฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)

(ซ)	 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย	จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

 1.4  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายพลรชฎ	 เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. ดร.	กมล	 	 ตรรกบุตร	 กรรมการ

3. นายพูลพิพัฒน์	 ตันธนสิน กรรมการ

	 ทั้งนี้มี	นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั	,	กรรมการชดุย่อย	และผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยพจิารณาความเหมาะสม
ของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท	และ/หรอื
เสนอขอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ด้านสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

1.		ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั	,	กรรมการชดุย่อย	และผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยพจิารณาความเหมาะสม
ของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

2.		พจิารณาสรรหา	คดัเลอืก	และเสนอบคุคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบรษิทั	ทีค่รบวาระ	และ/หรอื	มตี�าแหน่งว่างลง	และ/
หรือ	แต่งตั้งเพิ่ม

3.		พิจารณา	กลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มี	ต�าแหน่งว่าง	รวมทั้งก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง

4.		ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.		ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	(CEO)	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบเพือ่พจิารณาอนมุติั

 ด้านค่าตอบแทน

1.		ก�าหนดนโยบาย	และหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน	ให้แก่คณะกรรมการบรษิทั	,	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร		
และผู้บริหารระดับสูง		โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
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2.		ก�าหนดจ�านวนค่าตอบแทน	ประจ�าปี		ทีจ่�าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหาร	ในแต่ละปี		โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	
ผลงาน	และเปรยีบเทยีบกับบรษิทัในธรุกจิทีค่ล้ายคลงึกัน	และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั			จากกรรมการ	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี		เพื่อขออนุมัติ

3.		พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรับผดิ
ชอบ		รวมทั้งสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาดโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นส�าคัญ

4.		รายงานนโยบาย	หลกัการ/เหตผุลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	โดยเปิด
เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปีของบริษัท(56-2)

5.		ก�าหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

6.		พิจารณากลั่นกรอง	โครงสร้างเงินเดือน	และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ	ของบริษัทฯ

7.		ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	โดยฝ่ายบริหาร	และหน่วยงานต่างๆ	จะต้องรายงานหรือน�าเสนอ
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ	คณะกรรมการสรรหา		ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ	
คณะกรรมการสรรหา		ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 ด้านบรรษัทภิบาล

1.		พิจารณา	ทบทวน	น�าเสนอ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม		นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท	นโยบายและแนวปฎิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุน
การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน	

2.		ดแูลให้ฝ่ายบรหิารจดัน�านโยบาย/แนวปฏบิตัต่ิางๆ	ในข้อ	1	ไปใช้พฒันาบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง	โดยนโยบายและแนวปฏิบตัดิงักล่าวต้อง
สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท		ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานสากล	

3.		 ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ	ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัทิีดี่ตามนโยบายและแนวปฏบิติัทีว่างไว้

4.		ก�ากบัดแูลให้การปฏิบัติงานของบรษิทัเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลของหน่วยงานทีม่อี�านาจก�ากับดแูลตามกฎหมาย	เช่น	ส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น

5.		รายงานผลการปฎบิตังิานขององค์กร	ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและนโยบายอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่รายงานแก่คณะกรรมการ
บริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

 1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายเรืองชัย		กฤษณเกรียงไกร กรรมการ

3. นางสาวบุญพา		รุดดิษฐ์ กรรมการ

4. นายเจริญศักดิ์		สารวงค์ กรรมการ

5. นายวิชัย		พร้อมศิริสุข กรรมการ

6. นายชาญวุฒิ		มีพลอย กรรมการ

7. นางสาวสุอัญญา		ภุมมานุลาภ กรรมการ

8. นายนิพัฒน์		จริงจามิกร กรรมการ

9. นางสาวสุรีพร		มิตรธรรมณะ กรรมการ

10. นาวสาวศศิกาญจน์		ตันธนสิน กรรมการ

11. นางสาวโชติกา		ชุมภูนท์ กรรมการและเลขานุการ
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 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.		ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	เช่น	ความ

เสีย่งด้านการเงนิ	ความเสีย่งด้านอตัราการแลกเปล่ียน	ความเสีย่งด้านตลาด	และความเสีย่งอืน่ๆ	ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
และชื่อเสียงขององค์กร	เป็นต้น	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.		ประเมิน	และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กร	รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่
องค์กร	จะยอมรับได้

3.		ก�าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง	ประเมนิ	ควบคมุ	ตดิตาม	และพัฒนากระบวนการเพือ่ให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ	และเหมาะสมใน
การจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	

4.		รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	เกี่ยวกับการบริหาร	การด�าเนินงานและสถานะความเส่ียงขององค์กรและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	รวมถึงสิ่งท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ	เพื่อสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสม

5.		บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	ให้เป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
6.		ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม

นโยบายที่ก�าหนด
7.		จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น
8.		ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.		คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุอย่างน้อย	3	เดอืนครัง้	และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ

บริษัททราบ	ทุกไตรมาส
	 	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มี
การเตบิโตและขยายธรุกจิอย่างมเีสถยีรภาพ	มฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม	ดงันัน้	
บรษิทัจงึเหน็ควรให้มีการน�าระบบการบรหิารความเสีย่งมาปฏบิตัโิดยมกีรอบการด�าเนนิงานและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สากล	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จึงก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ดังนี้
1.		ก�าหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทกุระดบัชัน้ทีต้่องตระหนกัถงึความเสีย่งทีม่ใีนการปฏิบตังิานใน

หน่วยงานของตนและองค์กร		และต้องให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง	ด้านต่างๆ	ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2.		ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ	ประเมนิความเสีย่ง	ก�าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง	แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสีย่ง	

หรอืความสญูเสยีทีอ่าจจะเกิดขึน้	รวมถึงตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ		พร้อมทัง้จดัท�ารายงานทีเ่ก่ียว
กับความเสี่ยงตามกรอบการด�าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

3.		ก�าหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง	เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ	การวางแผนกลยุทธ์	แผนงาน	และการด�าเนินงานของบริษัท		
4.		เมือ่พนกังานพบเหน็หรอืรบัทราบความเสีย่งทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อบรษิทั	จะต้องรายงานความเสีย่งนัน้ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบทนัท	ี	

เพื่อด�าเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
5.		มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อ

เนื่อง	เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด�าเนินการ
ด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	(Value	Creation)	
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 1.6 คณะผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น	10	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.		นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.		นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ

3.		นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

4.		นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์	 รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

5.		นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

6.		นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

7.		นายวิชัย	พร้อมศิริสุข ผู้จัดการฝ่าย	Supply	Chain	and	Logistics

8.		นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

9.		นางสาวสุรีพร	มิตรธรรมณะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

9.		นายนิพัฒน์	จริงจามิกร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า

10.	นางสาวศศิกาญจน์	ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
2.	 ด�าเนินการหรอืบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทัฯ	และ/หรือคณะ

กรรมการบริหาร
3.	 จัดท�านโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	และ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	
4.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตามงบลงทุน

หรืองบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	การซือ้วัตถดุบิเข้าคลงัสนิค้า	การขายสินค้า	เป็นต้น	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละ
รายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

5.	 มีอ�านาจในการอนุมัติอัตราก�าลังคน	การจ้างงานและบรรจุพนักงาน	และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต�า่กว่าผู้จัดการฝ่ายตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมถึงพิจารณาก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต�าแหน่ง	

6.	 ตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบรษิัทฯ	อยา่งสม�า่เสมอ	และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน	การบรหิารจดัการ	รวมถงึ
ความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

7.	 พจิารณาอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิปกติของบรษิทัฯ	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้
ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

8.	 ออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพื่อผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9.	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อประโยชน์	และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส	และมีอ�านาจ
ในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ	
หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามท่ีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร	ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก	เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข	บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ	หรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

10.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	ในการด�าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผู้จัดการ	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	(ตาม
นยิามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรือ	ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนด)	มส่ีวน
ได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	และ/หรอืบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี�านาจ
อนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้ว
แต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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 ประธานกรรมการบริษัท	มีหน้าที่

1.	เป็นประธานฯ	ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2.	เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.	การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง	2	ข้าง	เท่ากัน

4.	เป็นประธานฯ	ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

ผู้จัดการฝ่าย รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

(1)		การลงทุนจากงบลงทนุ	(ต่อโครงการ) - ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท เกิน	20	ล้านบาท

(2)	 การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - - ไม่เกิน	5	ล้านบาท เกิน	5	ล้านบาท

(3)	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน

	 -	 ซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน

	 -	 ซื้อทรัพย์สินอื่น

-

-

ไม่เกิน	2	ล้านบาท

ไม่เกิน	2	ล้านบาท

ไม่เกิน	3	ล้านบาท

ไม่เกิน	3	ล้านบาท

ไม่เกิน	24	ล้านบาท

ไม่เกิน	24	ล้านบาท

เกิน	24	ล้านบาท

เกิน	24	ล้านบาท

(4)	 การขายสินค้าโดยก�าหนดราคาตาม

นโยบายราคา	(Price	List) ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน10ล้านบาท ไม่เกิน30ล้านบาท ไม่เกิน	50	ล้านบาท เกิน	50	ล้านบาท

(5)	 การขายสินค้าโดยก�าหนดราคาต�่า	

กว่านโยบายราคา	(Price	List)1
ไม่เกิน	10% ไม่เกิน	15% ไม่เกิน	15% >	15%

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

(7)	 การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/	

อาคารสถานที่3
ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท >	3	ล้านบาท

หมายเหตุ	:	
1.	 ในการพจิารณาอนมุตัขิายสนิค้าโดยก�าหนดราคาต�า่กว่านโยบายราคา	(Price	List)	นอกเหนอืจากการด�าเนนิการตามอ�านาจทีก่�าหนด

ไว้ในข้อ	(5)	แล้ว	ยงัต้องพจิารณามลูค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องด�าเนินการขออนมุตัจิากผูม้อี�านาจตามมลูค่าการขายตามทีร่ะบุ
ในข้อ	(4)	อีกด้วย

2.	 บริษัทฯ	พิจารณาก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จ�ากัดวงเงิน	เนื่องจากวัตถุดิบ
หลกัทีต้่องสัง่ซ้ือ	เช่น	เหลก็ซิลกิอน	และ	Copper	Foil	เป็นวตัถดิุบทีม่ผีูผ้ลติน้อยรายและราคาซ้ือขายองิตามราคาตลาดโลก	ซึง่มกีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ดงันัน้ในการพจิารณาสัง่ซ้ือแต่ละคร้ังจะต้องพจิารณาจากความต้องการใช้	รวมทัง้แนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ของราคาวตัถดุบิเป็นหลกัจงึจ�าเป็นต้องอาศยัความคล่องตวัและความรวดเรว็ในการด�าเนนิการ	อย่างไรกต็าม	ในทางปฏบิตันิัน้	บรษัิทฯ	
ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

3.	 การลงทุนซื้อเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยในขั้นตอนของการด�าเนิน
การนั้น	ฝ่ายที่จะท�าการซื้อทรัพย์สินจะต้องขออนุมัติซื้อทรัพย์สินตามอ�านาจที่ระบุในข้อ	(3)	ส่วนอ�านาจในข้อ	(7)	นั้นเป็นอ�านาจใน
การด�าเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน	(Purchase	Request)	

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	รายบุคคลและทั้งคณะ	เป็นประจ�าอย่าง
น้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา	และเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมาก
ขึ้น	เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน	และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ	รวมถึง
แนวทางการปรบัปรงุแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยใช้แบบฟอร์มทีบ่รษิทัฯ	ปรบัปรงุจากตวัอย่างแบบประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยเกณฑ์
การประเมนิผลมรีายละเอยีด	ดงันี	้ผลการด�าเนนิงาน,	นโยบาย,	แนวทางแก้ไขการด�าเนนิงานหากไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด	,	การเตรยีมตวัก่อนการ
เข้าประชุม,	การปฏิบัติเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท,	การท�าหน้าที่ของประธานกรรมการ	และการติดตามการบริหารความเสี่ยง	เป็นต้น	
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น�าผลคะแนนทีค่ณะกรรมการประเมนิตน	มาวเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถิต	ิและแจ้งผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ	เพือ่น�าไปสูก่ารด�าเนนิ
การของฝ่ายบรหิารต่อไป	นอกจากนีใ้นปี	2559	บรษิทัมกีารประเมนิผลกรรมการชดุย่อยทกุคณะ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
สรรหา	ก�าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	โดยมเีกณฑ์การประเมินผล	ดงันี	้1.โครงสร้างและคณุสมบตัขิอง
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม	ท�าให้งานมีประสิทธิภาพ	2.	คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.	บทบาทหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี	โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ	
ปรบัปรุงจากตวัอย่าง	แบบประเมนิตนเองของกรรมการผูจ้ดัการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้า
หมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้	1.	ความเป็นผู้น�า	2.	การก�าหนดกลยุทธ์	3.	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	
4.	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	5.	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	6.	ความสัมพันธ์ภายนอก	7.	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร	8.	การสืบทอดต�าแหน่ง	9.	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	10	คุณลักษณะส่วนตัว	น�าผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน	มา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ	เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้วยต่าง	และเพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

3.  โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์กรประกอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบรษิทั	จดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการ	โดยปัจจบุนัมกีรรมการทัง้หมด	7	ท่าน	ซึง่กรรมการทีเ่ป็นผู้
บรหิารจ�านวน	2	ท่าน	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	5	ท่าน	โดยทัง้	5	ท่านเป็นกรรมการอสิระท้ังหมด	โดยกรรมการอสิระทกุท่านมคีวามเป็นอสิระ
จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 กรรมการอิสระ	มีจ�านวน	ร้อยละ	71	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย
นายเกริกไกร	จีระแพทย์
นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์
นายพลรชฎ	เปียถนอม
ดร.	กมล			ตรรกบุตร
นางวสรา		 โชติธรรมรัตน์

ค�านิยาม	“กรรมการอิสระ”

	 บรษิทั	ได้ก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั	คอื	กรรมการทีม่ไิด้เป็นกรรมการบรหิาร	(Non-Executive	Director)	และไม่ได้มส่ีวน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�าและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงาน	ก.ล.ต.	
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่ก�าหนด	ดังนี้

(1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลของ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลูกจ้าง	พนกังาน	ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	
บรษัิทใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงั
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

(3)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และ
บุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

(4)	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

(5)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผู้จดัการของส�านกังานสอบบัญชี	ซึง่มผู้ีสอบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทั
ใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	
2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
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(6)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้
ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนติิบคุคล	ให้รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจั้ดการ	
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

(7)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

(8)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	
(9)	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วน

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน 
ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

	 ในคณะกรรมการบรษิทั	ไม่มกีรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบียนมากกว่า	5	แห่ง	และไม่มกีรรมการหรอื
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

4.  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 บริษัทฯ	มีแผนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	และโปร่งใส	เพื่อให้ม่ันใจว่า	บริษัทได้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ	และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือรายอื่นใด	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	
ก�าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล	เป็นผูส้รรหาบุคคลทีม่ีความเหมาะสมเข้ารบัการคดัเลอืก	โดยผ่านหลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาคดัเลือกที่
ก�าหนด	ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น

5.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.1	คณะกรรมการบรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่ว	ข้องในระบบการก�ากบั

ดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	หลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	

5.2	บริษัทฯ	จัดท�าเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	และมี	คู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจและแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

5.3	บริษัทฯ	มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	และ
โปร่งใส	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือรายอื่นใด	โดย
มคีณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณาและมกีารทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี	ทัง้นี	้ผู้บรหิารทีไ่ด้รบัการก�าหนดให้เป็นบคุคลที่
จะสบืทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รบัการพฒันาตามแผนการพฒันารายบคุคล	(Individual	Development	Plan)	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต	

6. การประชุมคณะกรรมการ
	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้คณะกรรมการเข้าประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้	บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดตารางการประชมุล่วงหน้า
เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบ	ในการประชุมแต่ละครั้งมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	ทั้งวาระเพื่อทราบและ
วาระเพือ่พจิารณา	มเีอกสารประกอบการประชมุทีค่รบถ้วน	เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ	และจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วนั	เพือ่
ให้คณะกรรมการทกุคนสามารถอภปิรายและแสดงความเหน็ร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย	ประธานกรรมการจะสอบถามความคดิเหน็จากกรรมการท่าน
อืน่	และเป็นผูป้ระมวลความคดิเหน็และข้อสรปุทีไ่ด้จากทีป่ระชมุ	รายงานการประชมุถกูจัดท�าโดยเลขานกุารบรษิทั	และหลงัจากทีผ่่านการรบัรอง
จากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร	ชั้น	2	อาคารส�านักงานใหญ่ที่กรุงเทพ	กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้
ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมคณะกรรมการ	ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงเป็นองค์
ประชุม	และ	จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในห้องประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด
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	 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจ�าปี	2559	สรุปได้ดังนี้

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

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช* ประธานคณะกรรมการ 3/3 - -

2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 6/6 3/3 -

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 9/11 4/5 -

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 11/11 4/5 4/4

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

6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 11/11 - 4/4

7.	นายศิริพงษ์	บุญตาม* กรรมการ 5/6 - -

8.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์** ประธานคณะกรรมการ 6/6 - -

9.	ดร.	กมล	ตรรกบุตร** กรรมการ 9/9 - 2/2

10.	นางวสรา	โชติธรรมรัตน์** กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 4/4 2/2 -

11.	นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร** กรรมการ 4/4 - -

หมายเหตุ		 *		 1.		รศ.ดร.	สมชอบไชยเวช	ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2559
	 	 2.		นายนคร	พระประเสริฐ	หมดวาระการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2559
	 	 3.		นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานตรวจสอบ	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2559
	 	 4.		นายศิริพงศ์	บุญตาม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2559
	 **		 1.	นายเกรกิไกร	จรีะแพทย์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการแทน	รศ.ดร.	สมชอบไชยเวช	เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2559
	 	 2.		ดร.กมล	ตรรกบุตร	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายนครที่ออกตามวาระ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2559
	 	 3.		นางวสรา	โชติธรรมรัตน์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2559
	 	 4.		นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายศิริพงศ์	บุญตาม	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2559

7.  วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้	ความสามารถ	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของ
กจิการ	ณ	ปัจจบุนัมกีรรมการทัง้หมด	7	ท่าน	เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	2	ท่าน	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและเป็นกรรมการอสิระ	5	ท่าน	ซึง่
มีจ�านวนเกินร้อยละ	70	ของกรรมการทั้งคณะ	โดยมีรายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งเป็นรายบุคคลดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล ปีที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

ปีที่เลือก
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ
การสรรหา/
การแต่งตั้ง

เป็นกรรมการใน
ปี	2559

การแต่งตั้ง
ครั้งถัดไป

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช* 2554 2558 ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ

ไม่ใช่ -

2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม* 2554 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ -

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ 2554 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม 2554 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

5.	นายนคร	พระประเสริฐ* 2554 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ -

6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 2554 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2560

7.	นายศิริพงษ์	บุญตาม* 2554 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ -

8.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์** 2559 - กรรมการอิสระ ใช่ 2561

9.	ดร.	กมล	ตรรยบุตร** 2559 2559 กรรมการอิสระ ใช่ 2562

10.	นางวสรา	โชติธรรมรัตน์** 2559 - กรรมการอิสระ ใช่ 2562

11.	นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร** 2559 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2561

หมายเหต	ุ:	กรรมการอสิระจ�านวน	5	ท่าน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ	นบัจากปีทีแ่ต่งต้ัง	รวมแล้วยงัไม่เกิน	9	ปี	ตามทีน่โยบายก�าหนด
	 *		 1.	รศ.ดร.	สมชอบไชยเวช	ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	เม่ือวนัที	่3	พฤษภาคม	2559
	 	 2.	นายนคร	พระประเสรฐิ	หมดวาระการเป็นกรรมการเมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2559
	 	 3.	นายเผดจ็ภยั	มคีณุเอีย่ม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานตรวจสอบเมือ่วนัท่ี	8	กนัยายน	2559
	 	 4.	นายศิรพิงศ์	บญุตาม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการเมือ่วนัที	่7	กนัยายน	2559
	 **		1.	นายเกรกิไกร	จรีะแพทย์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการแทนรศ.ดร.	สมชอบไชยเวช	เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2559
	 	 2.	ดร.กมล	ตรรกบตุร	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายนครทีอ่อกตามวาระ	เมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2559
	 	 3.	นางวสรา	โชตธิรรมรตัน์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายเผดจ็ภยั	มคีณุเอ่ียม	เม่ือวนัที	่13	กนัยายน	2559
	 	 4.	นายเรอืงชยั	กฤษณเกรยีงไกร	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายศริพิงศ์	บญุตาม	เมือ่วนัที	่13	กนัยายน	2559

	 กระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ดังต่อไปนี้
1.		บรษัิทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บคุคลทีจ่ะแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั	

ตามทีท่างส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ก�าหนด	และปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่ง
ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

2.		การสอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	และสอบถามความจ�านงค์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอ
ชื่อกรรมการตัวแทนต�าแหน่งกรรมการตัวแทนที่จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

3.		คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	เป็นผูพิ้จารณากล่ันกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท	เพือ่พิจารณา
น�าเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	โดยได้พจิารณาจากคณุสมบัตกิารเป็นกรรมการทีไ่ด้ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง	ข้อบังคับบริษัท	และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
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8.  เลขานุการบริษัทฯ
	 เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูใ้นงานเลขานกุารบรษิทั	และสามารถปฏิบัติหน้าทีง่านเลขานกุารบรษิทัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	บรษิทัก�าหนด
ให้เลขานกุารบรษัิทต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรต่างๆ	เช่น	หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน	หลกัสตูรผูป้ฏิบตัิ
งานเลขานุการบริษัท	รวมท้ังเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	ท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)	

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่1/2554	เมือ่วนัที	่24	กมุภาพนัธ์	2554	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มมีตแิต่งตัง้นางสาวบญุพา	รดุดษิฐ์ 
ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษัิทฯ	ซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ	ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทั	
เพือ่ให้ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ทั้งนี้	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ	มีดังนี้

1.		เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารที่ส�าคัญต่างๆ
2.		จัดท�าทะเบียนกรรมการและรายงานผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3.		จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	และจัดประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
4.		แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องและตดิตามมตแิละนโยบายดงักล่าวผ่านกรรมการผูจ้ดัการ
5.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วย	งานก�ากับ	ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ

และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6.		ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป	ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัท	
7.		ให้ข่าวสารและข้อมลูแก่กรรมการ	ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั	เพือ่ประกอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ	
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
	 	 	 มคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิาน	มคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์	มนษุยสมัพนัธ์ด	ีมภีาวะผูน้�า
	 	 	 เทคนิคการสื่อสาร	และวางแผนเชิงกลยุทธ์
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9.  ค่าตอบแทนกรรมการ
 9.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2559	ซ่ึงประชมุเมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2559	ได้มมีตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2559	
ในรูปของค่าเบี้ยประชุม	และค่าตอบแทนประจ�าปี	รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	4,200,000.-บาท	(สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)	บริษัทฯ	
ได้จ่ายจริงไปดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

รายชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทน
ประจ�าปี

รวมกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1.	รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช* ประธานคณะกรรมการ 45,000 - - - 45,000

2.	นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการ

60,000 45,000 - - 105,000

3.	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 90,000 50,000 - 188,800 328,800

4.	นายพลรชฎ	เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

110,000 40,000 60,000 188,800 398,800

5.	นายนคร	พระประเสริฐ* กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 20,000 - 10,000 - 30,000

6.	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 110,000 - 40,000 188,800 338,800

7.	นายศิริพงศ์	บุญตาม* กรรมการ 50,000 - - - 50,000

8.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์** ประธานกรรมการ 90,000 - - 220,500 310,500

9.	ดร.	กมล	ตรรกบุตร** กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 90,000 - 20,000 157,300 267,300

10.	นางวสรา	โชติธรรมรัตน์** กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 40,000 20,000 - 62,900 122,900

11.	นายเรืองชยั	กฤษณเกรยีงไกร** กรรมการ 40,000 - - 62,900 102,900

รวม 745,000 155,000 130,000 1,070,000 2,100,000
หมายเหต	ุ:		*	 1.	รศ.ดร.	สมชอบไชยเวช	ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	เมือ่วนัท่ี	3	พฤษภาคม	2559
	 	 2.	นายนคร	พระประเสรฐิ	หมดวาระการเป็นกรรมการ	เมือ่วนัท่ี	31	มนีาคม	2559
	 	 3.	นายเผดจ็ภยั	มีคณุเอีย่ม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานตรวจสอบ	เมือ่วนัท่ี	8	กนัยายน	2559
	 	 4.	นายศิรพิงศ์	บุญตาม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ	เม่ือวนัที	่7	กนัยายน	2559
	 **		1.	นายเกรกิไกร	จรีะแพทย์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการแทน	รศ.ดร.	สมชอบ	ไชยเวช	เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2559
	 	 2.	ดร.กมล	ตรรกบตุร	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน	นายนคร	พระประเสรฐิ	ทีอ่อกตามวาระ	เมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2559
	 	 3.	นางวสรา	โชติธรรมรตัน์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน	นายเผดจ็ภยั	มคีณุเอีย่ม	เม่ือวนัที	่13	กนัยายน	2559
	 	 	4.	นายเรอืงชัย	กฤษณเกรยีงไกร	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน	นายศริพิงศ์	บญุตาม	เมือ่วันที	่13	กันยายน	2559

 ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	

	 	 -ไม่มี-	

 9.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 ในปี	2558	และปี	2559	บรษิทัฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิารจ�านวน	19.71	ล้านบาท	และจ�านวน	24.80	ล้านบาท	ตามล�าดบั	
ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 ทั้งนี้	ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ	

	 	 ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	ไม่มีรูปแบบอื่น	มีรถประจ�าต�าแหน่งเท่านั้น
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10.  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	2	แห่ง	และบริษัทร่วม1	แห่ง	ได้แก่	

1.		บริษัทย่อย		บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด		ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประเทศลาว		จัดตั้งบริษัท	เมื่อวัน
ที่	19	มีนาคม	2558	ทุนจดทะเบียน	20	ล้านบาท	โดยบริษัทถือหุ้น	85%	และบริษัท	ปานโก	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือหุ้น	15%		

2.		บริษัทย่อย	บริษัท	QTC	Global	Power	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	28	กันยายน	
2559	ทุนจดทะเบียน	140	ล้านบาท	และ

3.		บริษัทร่วม	บริษัท	PPWE	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ	พลังงาน	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	12	มกราคม	2559	ทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท

	 บริษทัมกีารก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษัิทร่วม	ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและบรษิทัได้แต่งตัง้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประธานบริษัทและกรรมการในบริษัทย่อย	เพื่อให้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกิจ	
เป้าหมาย	และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับบริษัทแม่

11.  นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท
1.		บริษัทฯ	ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลูกจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติิ		ภาวะของบคุคล

ดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่		สาธารณชนทราบ
2.		ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร		พนกังาน	และลกูจ้างของบริษทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะของบุคคลดังกล่าว	ใช้ข้อมลู

ภายในของบริษัทฯ	ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ				ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน		
เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	
หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน		ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3.		ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	น�าความลบั	และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯไปเปิดเผยหรอืแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า	โดยทางตรงหรอืทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนหรอื
ไม่ก็ตาม

4.		ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯ	หรือของลูกค้า	ห้ามน�าความลับของบริษัทฯ	ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดย
เฉพาะคู่แข่งขัน	แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ		ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	ไปแล้ว

	 ทัง้นี	้นโยบายการซ้ือขายหลักทรพัย์และการใช้ข้อมลูภายในและความลบัของบรษัิทบนัทกึอยูใ่นจรรยาบรรณธุรกจิ	ซึง่บรษัิทได้จดัท�าเป็น
หนังสือแจกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ	พร้อมทั้งก�ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่ก�าหนดไว้อย่างจริงจังสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่	www.	qtc-energy.com

12.  บุคลากร
 1 จ�านวนบุคลากร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน	198	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน	10	คน)	เป็นพนักงานประจ�า
จ�านวน	187	คน	มีพนักงานรายวัน	11	คน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

ฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า 15 - 15

ฝ่ายSupply	Chain	และ	Logistic 18 - 18

ฝ่ายขายในประเทศ 11 - 11

ฝ่ายขายต่างประเทศ 2 - 2

ฝ่ายบริหาร 10 1 11

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - - -

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 - 9

ฝ่ายผลิต	1 60 10 70
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ฝ่าย พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

ฝ่ายผลิต	2 32 - 32

ฝ่ายวิศวกรรม 21 - 21

ส่วนความปลอดภัย 4 - 4

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 - 1

แผนก	MIS 2 - 2

แผนกการตลาด	 2 - 2

รวม 187 11 198
หมายเหตุ		 :	ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	ฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า,	ฝ่ายขายต่างประเทศ,	ฝ่ายขายในประเทศ,	
แผนกการตลาด	ขึน้ตรงกบัรองกรรมการผูจ้ดัการ(ส�านกังาน)	ฝ่าย	Supply	Chain	และ	Logistic,	ฝ่ายบรหิาร,	ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ,	ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ,	แผนก	MIS	ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายผลิต	1,	ฝ่ายผลิต	2,	ฝ่ายวิศวกรรม,	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	ส่วนความปลอดภัย	
ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	

 2  ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 	-ไม่มี-

 3   ค่าตอบแทนพนักงาน

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน	โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน	การ
ท�าก�าไรในแต่ละปี	และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม	Balanced	Scorcard	ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	จ�านวน	56.265	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือน	โบนัส	สวัสดิการ	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยบริษัทได้ท�าการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวัน
ที่	30	กรกฎาคม		2551	

  ค่าตอบแทนอื่น	

	 	 	 -	ไม่มี	–	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าหนังสือ	คู่มือพนักงาน	แจกให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร	เพื่อรับทราบกฎ	ระเบียบ	และสวัสดิการที่จะได้รับ

   4  นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	 ด้วยวสิยัทศัน์ขององค์กรทีต้่องการจะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คุีณภาพระดบัสากล	(World	Class)	และมพีนัธกจิทีจ่ะมุง่ม่ันเพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการทีท้่าทายในการพฒันาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คณุภาพระดบัสากล	น�ามาซ่ึงการก�าหนดนโยบายการพฒันา
บคุลากรทกุระดบัให้มขีดีความสามารถทีจ่ะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวสัิยทศัน์และพนัธกจิขององค์กรโดยมเีป้าหมายการพฒันาที่
เป็นพื้นฐานส�าคัญ	คือ

1.		 Constructive	Engagement	:	การให้พนกังานทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางการท�างานในหลายๆ	ระดบัท่ี
แตกต่างกนั	แต่ให้มส่ีวนร่วมมากน้อยต่างกนัออกไปโดยเน้นทศิทางการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นการพฒันา	มุง่เน้นการหาทางออก
หรือทางเลือกในการแก้ปัญหา	ไม่เน้นการหาคนผิด	เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

2.		 Sharing	Success	:	สร้างบรรยากาศการท�างานทีใ่ห้ทกุคนมส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ขององค์กร	ซึง่จะสะท้อนออกมาใน
รปูของการให้ผลตอบแทนทีเ่น้นผลส�าเร็จขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นทีต่วับคุคล	รวมทัง้การส่งเสรมิให้พนกังานสร้าง
ความรูจ้ากการปฏบิตั	ิใช้ความรูจ้ากการปฏบิติัครัง้ก่อนเพือ่การปฏบัิตซิ�า้	ปรบัปรงุ	และพฒันาความรู	้เพือ่การปฏบิตัคิรัง้
ต่อไป	โดยสนับสนนุให้มกีารแลกเปล่ียนเรียนรูภ้ายในองค์กร	อกีทัง้ตืน่ตวัต่อสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลง	และ
การตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้	ซึง่เมือ่ทกุคนจะต้องมคีวามส�าเรจ็ร่วมกนั	จงึต้องให้ความส�าคญัตัง้แต่ผลส�าเรจ็ของ
พนักงานแต่ละคน	ผลส�าเร็จของหน่วยงาน	ผลส�าเร็จของหน่วยธุรกิจ	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของทั้งองค์กร
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3.		 Better	Attitude	:	การมทีศันคตทิีต้่อง	“ดขีึน้กวา่เดมิ”	เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างตอ่เนือ่งตามความคาดหวงัของทัง้
ลูกค้า	สังคม	องค์กร	และผู้ถือหุ้น

13.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559	จ�านวน	1,100,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	จ�านวน	190,000	บาท	บริษัทไม่มีการจ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่	ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสัีงกดั	บคุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชท่ีีผูส้อบ
บัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

		 ทั้งนี้	บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี	

14.  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง

ต�าแหน่ง

ลักษณะ
การถือครองหุ้น

จ�านวนหุ้น
สามัญ

ณ	วันที่	30	
ธ.ค.	2558

จ�านวนหุ้น
สามัญ

ณ	วันที่	30	
ธ.ค.	2559

เพิ่ม(ลด)

รศ.ดร	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท ไม่มี 0 0 0

นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม กรรมการ ไม่มี 0 0 0

นายพลรชฎ	เปียถนอม กรรมการ ทางตรง 177,000 203,700 26,700

นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ ไม่มี 0 0 0

นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการ ไม่มี 0 0 0

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ/	กรรมการผู้จัดการ ทางตรง 598,000 598,000 0

ทางอ้อม(ภรรยา) 36,602,600 602,600 (36,000,000)

นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ทางตรง 522,000 2,000 52,000

นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร รองกรรมการผู้จัดการ ไม่มี 0 0 0

นายเกริกไกร	จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่มี 0 0 0

ดร.	กมล	ตรรกบุตร กรรมการ ไม่มี 0 0 0

นางวสรา	โชติธรรมรัตน์ กรรมการ ไม่มี 0 0 0

นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ ผู้บริหาร ทางตรง 121,000 0 (121,000)

นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ ผู้บริหาร ทางตรง 100,000 100,000 0

	นายเจริญศักดิ์	สารวงศ์ ผู้บริหาร ไม่มี 0 0 0
หมายเหต	ุ:		1.		 รศ.ดร.	สมชอบ	ไชยเวช	ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2559	
		 	 นายเกรกิไกร	จรีะแพทย์	ด�ารงต�าแหน่งแทน	เมือ่วันที	่22	มิถุนายน	2559
	 2.		 นายเผดจ็ภยั	มคีณุเอีย่ม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานตรวจสอบเมือ่วนัที	่8	กนัยายน	2559
	 	 นางวสรา	โชตธิรรมรตัน์	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมือ่วนัที	่13	กนัยายน	2559
	 3.		 นายศิรพิงศ์	บญุตาม	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการเมือ่วนัที	่7	กนัยายน	2559
	 		 นายเรอืงชัย	กฤษณเกรยีงไกร	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมือ่วนัที	่13	กนัยายน	2559
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การก�ากับดูแลกิจการ
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญั	กบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเนือ่งจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ี
ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทกุฝ่าย	โดยมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่มลูค่า	สร้างความสามารถในการแข่งขนั	รวมทัง้ส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของ 
บริษัทฯ	ในระยะยาว	คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ด�าเนินการติดตามเพื่อ
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย	พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม

	 การติดตามการปฏิบัติตามนโนบายการก�ากับดูแลกิจการ	ส�าหรับปี	2559	บริษัทจัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ	โดยแจกเป็นหนังสือ	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจ	โดยคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและ	จรรยาบรรณธรุกจิ	พร้อมทัง้ตดิตามการปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ	
โดยในปี	2559	ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น	

	 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว	ส่งผลให้ในปี	2559	บริษัทได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	ด้วยคะแนน	100	
คะแนน	หรอืระดบัด	ีจากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	(โครงการ	AGM)	จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย	(TIA)	
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	จากการมุ่งมั่น	พัฒนา	ติดตามการก�ากับดูแลกิจการ	ท�าให้บริษัท
ได้รับผลการส�ารวจข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2559	บริษัทมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม	92%	ซึ่งอยู่ในระดับ	ดีเลิศ	

	(Excellent	CG	Scoring)	โดยคะแนนสูงกว่า	คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ให้ดียิ่งขึ้น	

	 บรษัิทฯ	ได้ทบทวนนโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทุีกปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยได้ทบทวนนโยบาย
ดงักล่าวซ่ึงครอบคลมุหลกัการ	5	หมวด	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่11/2559	เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2559	โดยมรีายละเอียดดงั
ต่อไปนี้	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ	ของผูถ้อืหุน้	รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั	ได้แก่	สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้	
สทิธใินการทีจ่ะได้รบัส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ	สทิธใินการได้รับข้อมลูข่าวสารของกจิการอย่างเพยีงพอ	สทิธใินการเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธิออก
เสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ	แต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบริษทัฯ	เช่น	การจดัสรรเงนิปันผล	การ
ก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	
	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

•	 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	21	วัน	โดยส่งหนังสือเชิญประชุม	ให้แก่ผู้ถือหุ้นวันท่ี	10	
มีนาคม	2559	โดยจะระบุวัน	เวลา	สถานท่ี	และวาระการประชุม	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงลงมต	ิ
ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมอย่างครบถ้วน	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน	Website	
ของบริษัททั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	อย่างน้อย	1	เดือน	โดยลง	Website	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

•	 บริษัท	ฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี	ดังนี้

วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่	2	พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่	3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	
	31	ธันวาคม	ปีที่ผ่านมา
วาระที่	4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา
วาระที่	5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่	6	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่	7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี
วาระที่	8	เรื่องอื่นๆ	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�าคัญต่างๆ	
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•	 	ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ	บุคคลใดๆ	
เข้าร่วมประชมุแทนตนได้	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ก	แบบ	ข	หรอืแบบ	ค	แบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัฯ	ได้จดัส่งไปพร้อมหนงัสอื
นัดประชุม

•	 	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	20	วัน	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือทาง	อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์	โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559

•	 	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่และอิสระ	ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

•	 	บรษัิทฯ	อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเตม็ที	่โดย	บรษิทัจะจดัประชุมในวนัท�าการ
ทีโ่รงแรมซึง่อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	ทีม่กีารคมนาคมทีส่ะดวกต่อการเดนิทางมาร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้	โดยทีผ่่านมาจดั
ประชุมที่โรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	และจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

•	 	กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	ทกุคน	เข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรยีง	และร่วมตอบข้อซกัถามต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น

•	 	เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญในวันเดียวกันหลังประชุมเสร็จ	คือ
วันที่	31	มีนาคม	2559	แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ	บน	website	ของบริษัท	และจัดท�ารายงาน
การประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้	โดยปี	2559	ลงเว็บไซด์เมื่อวันที่	8	เมษายน	2559	บริษัทฯ	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งการ
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	การนับคะแนนและแสดงผล	เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
	 บรษัิทฯ	มนีโยบายในการปฏิบตัแิละคุ้มครองสทิธขิองผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผู้บรหิารและผูถ้อืหุน้ที่
ไม่เป็นผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต	ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย	ผูถ้อืหุน้สถาบนั	โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมสีทิธิ
ต่างๆ	ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

•	 	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

•	 	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระ	และเสนอชือ่บคุคลเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผูถ้อืหุ้น
ล่วงหน้า	ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ	ก�าหนด	ซ่ึงได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท	ฯ	ที่	http://www.qtc-energy.com	
โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ	ล่วงหน้า	3	เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	ระหว่างวันที่	29	กันยายน	2559	ถึงวันที่	1	ธันวาคม	2559	

•	 	ปี	2559	บรษิทัฯ	ไม่มีการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่มกีารแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส�าคญั
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

•	 	คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน	และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

•	 	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่กีย่วข้องซ่ึงรวมถงึ	
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้าง	รวมตลอดถงึคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าวทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลู
รวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตาม
นโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

•	 	การให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เกีย่วกบัภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ	ของตนเอง	
คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	
2535
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	 พนกังาน	:	บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของพนกังานทกุคนในบรษิทัฯ	ซึง่จะมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นให้บรษิทัฯ	สามารถ
พฒันาการด�าเนนิธรุกิจต่อไปในอนาคต	บรษิทัฯ	จงึมุง่เน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรูค้วามสามารถ	และทกัษะของพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ง	รวมถึงพจิารณาให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละคน	ตลอดจนการดแูลรกัษา
สภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างาน		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม			

•	 คู่ค้าและเจ้าหนี้	:	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น	Supplier	และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอารัดเอา
เปรยีบ	โดยปฏบิติัตามเง่ือนไขทางการค้า	และ/หรอืข้อตกลงตามสญัญาทีท่�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั	เพือ่พฒันาความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

•	 ลูกค้า	:	บริษัทฯ	เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน	การรกัษาความลบัของลกูค้า	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดราคาขาย
สินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

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

•	 ชมุชนและสังคม	:	บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกิจโดยค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั	บรษิทัฯ	เน้นการปลกูฝังจติส�านกึ	ความ
รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม	และไม่กระท�าการใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย	

•	 บริษัทฯ	มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วน 
ได้เสีย		ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

•	 บริษัทฯ	ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการ
เปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์	จะต้องระงบัการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ	ในช่วง	1	เดอืนก่อนทีบ่รษิทัฯ	จะมกีาร
ประกาศผลการด�าเนินงาน	หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

•	 บรษัิทฯ	มแีนวทางการด�าเนนิการทีชั่ดเจนกรณมีผู้ีแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย	ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน	
ระบบควบคุมภายในบกพร่อง	หรอืการผดิจรรยาบรรณ	โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมาย	และอเีมลล์ถงึคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัท	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว

•	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง	จึงได้ก�าหนดคู่มือ	จริยธรรมฯ	เป็นวินัยอย่างหนึ่ง	ซึ่งกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท�าผิดวินัย	ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

•	 ก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูม่อืจริยธรรมฯ	เพือ่ป้องกนัการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการท�าผิด

	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้เปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี	มช่ีองทางการร้องเรียน	การแสดงความคดิเหน็	และแจ้งเบาะแส
การกระท�าผิดกฎหมาย	โดยก�าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถงึคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท	ที	่บรษิทั	คิวทซี	ีเอนเนอร์ยี ่
จ�ากดั	(มหาชน)	เลขที	่2/2	ซอย	กรุงเทพกรฑีา	8	แยก	5	ถนนกรงุเทพกรฑีา	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	10240	หรอืส่งอเีมล	
มาที่	audit@qtc-energy.com

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	โดย
มกีารเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ	ต่อผูถื้อหุน้	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์	และเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ	ที่	www.qtc-energy.com
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

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

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

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

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

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

•	 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	เรื่องหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล	เกี่ยว
กับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

•	 ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปน้ี	(1)	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	(2)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(3)	ปัจจัย
ความเสี่ยง	(4)	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	(5)	ข้อพิพาททางกฎหมาย	(6)	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	(7)	ข้อมูล
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	(8)	โครงสร้างการจัดการ	(9)	การก�ากับดูแลกิจการ	(10)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	(11)	การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	(12)	รายการระหว่างกัน	(13)	ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ	(14)	การวิเคราะห์และค�า
อธิบายของฝ่ายจัดการ

•	 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร	มกีารรายงานการถอืหลักทรพัย์และการเปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรพัย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 กรรมการ	และผูบ้รหิาร	4	รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการ	มหีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลท่ี
เกีย่วข้องต่อประธานกรรมการบรษิทั	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทกุท่านทราบ	ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีนโยบาย	ให้พนักงานระดับบริหาร	
ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่าย	ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม	ใน
การด�าเนินธุรกิจ	โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	รับทราบทุกปี

•	 คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมลูทางการบญัชมีคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารเพือ่ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ	รายการระหว่างกนั	และระบบควบคมุภายใน	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

1)		 เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
2)		 เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
3)		 ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
4)		 การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
5)		 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	โดยใช้ข้อมูลภายใน	ได้อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เท่าเทียม	โปร่งใส 
		 และเป็นธรรม
6)		 การด�าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
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		 โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อ	ดังนี้
	 โทรศัพท์	:	(66)2379	3089	ต่อ	241
	 โทรสาร	:	(66)2379	3099
	 Email	:	ir@qtc-energy.com
	 Website	:	http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว	ได้แก่	ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	กรรมการ
ผู้จัดการ

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

1)	 การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตกุารณ์	ได้แก่	รายการได้มา/จ�าหน่ายไป	ซึง่สินทรพัย์	รายการเกีย่วโยง	ก�าหนดวันประชมุผู้
ถอืหุน้	การเปลีย่นแปลงกรรมการและผูส้อบบญัช	ีการย้ายทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	และโครงการ
ลงทุน	การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	เป็นต้น	โดยกรรมการผู้จัดการ

2)	 การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช	ีได้แก่	งบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส	แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	โดยกรรมการผู้จัดการ

•	 การให้ข่าวสารทัว่ไปส�าหรบัการบรหิารองค์กร	กบัสือ่สารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบรหิาร	หรอื	กรรมการผูจ้ดัการ	
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน

•	 ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

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

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที	่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ	เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสยี
และ	ผู้ถือหุ้น	เช่น	การก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจทุกปี	และทบทวนกลยุทธ์อีกครั้งทุกครึ่งปี	ติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน	ดูแลให้การ
ด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับบริษัท	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ต่อไปนี้

1.1		 คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์ในระดับต�าแหน่งผูบ้รหิารจาก
องค์กรต่างๆ	จงึสามารถน�าประสบการณ์	ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก�าหนดนโยบายทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะมบีทบาทส�าคัญใน
การก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล	ตรวจสอบ	ตดิตามผลการปฏบิตังิานของ
ฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	

1.2		 บริษัทฯ	มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ		ให้เป็นคนละบุคคลกัน	เพื่อป้องกันมิให้
บคุคลใดมอี�านาจเบ็ดเสรจ็ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที	่และคดัเลอืก
บุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

1.3		 จ�านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบั		ดแูลกจิการทีด่	ีและคณะกรรมการแต่ละคนจะ
ต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	3	แห่ง

1.4		 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	สามารถด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท	โดยต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

1.5		 กรรมการอิสระแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน	9	ปี

1.6		 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท

1.7		 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่	ให้แก่ผู้ถอืหุน้ทราบในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	
และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)
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1.8		 บริษัทฯ	มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง	เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการจัดการ
ที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ส�าหรับปี		2559	ได้จัดให้มีการประชุม	1	ครั้ง	ในเดือน
มีนาคม	

1.9		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มส่ีวนรวมกบัฝ่ายบรหิาร	ในการก�าหนด	วสัิยทศัน์	ภารกจิ	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนธรุกจิ	และงบประมาณ
ของบริษัท		ทั้งนี้บริษัทก�าหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ		กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณ	เป็นประจ�าทุก
ปี

1.10		 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบยีน	(Code	of	Best	Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการ
ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน	และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค	์
และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือ
หุ้นเป็นส�าคัญ	โดยมีบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.		 จดัให้มกีารประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ�าปี	ภายใน	4	เดอืนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษัิทฯ

2.		 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

3.		 จดัให้มรีะบบการบญัช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอืได้รวมทัง้ดูแลให้มรีะบบการควบคุม
ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.		 จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.		 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท	(Direct)	และก�ากับควบคุมดูแล		(Monitoring	and	Supervision)	
ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้		อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล		เพือ่เพิม่พลูมลูค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	(Maximize	Economic	Value	and	Shareholders’	
Wealth)	นอกจากนี	้	คณะกรรมการยังมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก�ากับดูแลให้บรษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์		ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน		ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เช่น	การท�ารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน			และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.		 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้
ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7.		 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.		 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน		มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนกุรรมการชุดต่างๆ	ทีแ่ต่งตัง้ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีทีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ�านาจที่ท�าให้	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ		และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.		 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะ
กรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลง
หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร	ทั้งนี้	การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้
บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดท่ีจะท�าขึน้กบับรษิทั	หรือบรษิทัย่อย				(ถ้าม)ี	เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการธรุกจิปกติ
และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	หรอืเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว	
โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั	และรายการได้มาหรอืจ�าหน่าย
ไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศ	คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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10.		 คณะกรรมการได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย	และทบทวนนโยบาย	ดงักล่าวอย่าง				น้อยปีละ	1	ครัง้และส่งเสรมิให้จดัท�าจรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อักษร	เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่	บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจและ 
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
(Risk		Management	Policy)	การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

1.11		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

•	 	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่		

	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุคน		เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในธรุกจิ	รวมถงึการด�าเนนิ
งานด้านต่างๆ	ของบริษทัฯ		เพือ่เตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ	มนีโยบายทีจ่ะเสรมิสร้างความรูม้มุมอง
ใหม่	ๆ	ให้กับกรรมการทุกคน		ในการเรียนรู้การก�ากับดูแลกิจการ	ภาวะอุตสาหกรรม	ธุรกิจเทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่	ๆ	
เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน	ใน
เรื่องต่างๆ	ดังนี้

1.		 เรื่องที่ควรทราบ			:		โครงสร้างธุรกิจ	โครงสร้างกรรมการ		ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	กฎหมายที่ต้องทราบ

2.		 ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ	:	แนวทางการด�าเนินงาน	นโยบายต่างๆ	และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	

3.		 จัดให้มีการพบปะ	หารือกับกรรมการทั้งคณะ		เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

		 ส�าหรับปี	2559	ท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่	นายเกริกไกร	จีระแพทย์, 
ดร.	กมล	ตรรกบุตร,	นางวสรา		โชติธรรมรัตน์	และนายเรืองชัย		กฤษณเกรียงไกร	เลขานุการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ	ที่
กรรมการต้องทราบและปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัต่างๆ		รวมถงึ	นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย์			และจรรยาบรรณธรุกจิ		

•	 	การพัฒนาความรู้	

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	,กรรมการตรวจสอบ,	กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเส่ียง	และเลขานุการบริษัท	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 
ทัง้ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	และหลกัสูตรของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	ซึง่ปี	2559	กรรมการบรษิทัที่
ได้เข้าร่วมการอบรมและสมัมนา	คอื	นายพลูพพิฒัน์	ตนัธนสนิ	อบรมหลกัสตูร	CG	Forum	2/2016	“สจุรติ	ระมดัระวงั	เกราะ
คุม้กนักรรมการ”	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้จดัทบทวนเอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่	
และมคีูม่อืศึกษาลักษณะธรุกจิและแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัให้แก่กรรมการใหม่	และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ติดตามการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ	และผูบ้ริหาร	ทัง้นี	้ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการก�าหนดให้เป็นบคุคลทีจ่ะสืบทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รบัการพฒันาตามแผนการ
พัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต

	 1.12	 	 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	

		 เพือ่มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	มผีูบ้รหิารท่ีมคีวามรู	้ความสามารถเพยีงพอต่อการปฏิบตัหิน้าที	่คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึก�าหนด
ให้มแีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	จดั
ท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน	ส�าหรบัต�าแหน่ง	กรรมการผูจั้ดการ	รองกรรมการผูจั้ดการและผูจ้ดัการฝ่าย	พจิารณาก�าหนดความ
รู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน	เพื่อคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�าหนด	สามารถ
สืบทอดงานของแต่ละต�าแหน่งงานได้	และมอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคล	ท�าหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรมและพัฒนา
ความรู้	ความสามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ,รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่าย
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	 1.13	 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ	กรรมการบริหาร	และผู้บริหาร	รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เมื่อเริ่ม
ด�ารงต�าแหน่ง	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ	และทบทวนข้อมูลต่างๆ	เป็นประจ�าทุกปี	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซ่ึงก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	โดยปี	2559	บริษัทฯ	ก�าหนดให้
กรรมการ	กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและท�าสรุปรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	โดยน�าเรื่องเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อการประชุมครั้งที่	9/2559	
วันที่	10	พฤศจิกายน	2559
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บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		ยึดหลักธรรมาภิบาล	ควบคู่ไป
กับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม		มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง	โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร		ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน	ตลอดจนสังคมวงกว้าง	ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 	 เพือ่ให้การด�าเนนิกจิการขององค์กรประสบความส�าเร็จ	มีมาตรฐาน	มีการด�าเนนิการอย่างจริงจงั	และเกิดความมัน่ใจว่าการ
ด�าเนินการต่างๆ	จะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�าหนดไว้					สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง		ตลอดจน
มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรม			จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ขึ้น	และ
แต่งตัง้คณะกรรมการ	และคณะท�างานข้ึนมาเพือ่ก�ากับดแูลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ		ส�าหรบัรายละเอยีด	ได้แสดงไว้ในรายงานความ
ยั่งยืนประจ�าปี	2559

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งท่ี	2/2560	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2560	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วม
ประชมุด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	โดยท�าการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	แล้ว
สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	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	มรีะบบการควบคมุภายในเร่ืองการท�าธรุกรรมกบัผู้ถอืหุน้ใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ของบุคคลดังกล่าว	(ตามส่วนที่	3	ข้อ	12	ของแบบประเมิน)	อย่างเพียงพอแล้ว	ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น	คณะกรรมการบริษัทฯ	เห็น
ว่าบริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

1. การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล	ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส	เพื่อ
พจิารณาและด�าเนนิการให้มรีายงานทางการเงนิท่ีถกูต้องและมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ	รวมถงึการพจิารณารายการท่ีเกีย่วโยง
กนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรพัย์	
ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

	 ปัจจบุนั	บรษัิทฯ	ยงัไม่มฝ่ีายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	เอง		บรษิทัฯ	ได้ว่าจ้างบรษิทั	บเีค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากดั	เพือ่ท�าหน้าท่ีตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2559		โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดท�ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ	และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส	ซึ่งบริษัทฯ	ได้
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ		ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบตัขิองบรษิทั	บรษิทั	บเีค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากดั	และ	คณุบญุณ	ี			กศุลโสภติ	แล้วเห็นว่า	มี
ความเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว	เนือ่งจาก	มคีวามเป็นอสิระ	และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายใน
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท	มาเป็นระยะเวลา	20	ปี	

	 ทัง้นี	้การพิจารณาและอนมุตัแิต่งตัง้	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะต้องผ่านการอนมุตัิ	
หรือได้รับความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

1  ลักษณะความสัมพันธ์
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ	ประกอบด้วย	ผู้
ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ	มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	 นางศศิพิม	วงศ์ค�า	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นในคิวทีซี	เซอร์วิส	เชียงใหม ่
ร้อยละ	99.94	มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของ
นายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	8.86

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการและอดตีภรรยาและบตุรของนาย
พูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	8.86

บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	(QTC	PANCO	
CO.,	LTD.)

ประกอบธุรกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

เป็นบรษิทัย่อย	โดยบรษิทัฯ	ถอืหุน้ในสัดส่วนร้อยละ	85	ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว 
ของบริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	และ	มีกรรมการร่วมกันคือ	นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและ
บุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	8.86

บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการลงทนุในธรุกิจพลงังาน

เป็นบริษัทร่วม	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49.98	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช�าระแล้วของบริษทั	พพีดีบับลวิอ	ีจ�ากดั	และ	มกีรรมการร่วมกนัคอื	นายพูลพิพฒัน์	ตนัธนสนิ 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของ 
นายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	8.86

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
	 ในปี	2559	และ	ในปี	2558	บริษัทฯ	มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

 1. รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2559 ปี	2558

บรษิทั	ควิ.ท.ีซ.ี	เซอร์วิส	เชยีงใหม่	จ�ากัด	
(“คิวทีซีเชียงใหม่”)
ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงาน
ระบบไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ

ลูกหนี้การค้า

5.28

0.68

3.70

0.82

บริษัทฯ	มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ	ท่ี
เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	น�้ามัน
หม้อแปลง	หางปลาแรงต�า่	ชดุปะเกน็	ลูกถ้วย	เป็นต้น	
รวมทั้งให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี	
เซอร์วสิเชยีงใหม่	ซึง่เป็นตวัแทนจ�าหน่ายของบรษัิทฯ	
โดยราคาขายสินค้าให้แก่คิวทีซี	เซอร์วิสเชียงใหม่
เป็นราคาที่มีส่วนลดเท่ากับส่วน	ลดที่ให้แก่ตัวแทน
จ�าหน่ายรายอืน่ของบรษิทัฯ	รวมทัง้มเีงือ่นไขทางการ
ค้าที่เหมือนกับตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเห็น
ว่ารายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการ
ค้าโดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล
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 2. รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2559 ปี	2558

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม	่
จ�ากัด	(“คิวทีซีเชียงใหม่”)
ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงาน
ระบบไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ

0.19 0.04 เป็นค่าใช้จ่ายจากการท่ีบริษัทฯ	ว่าจ้างให้คิวทีซี	
เซอร์วสิเชยีงใหม่ไปด�าเนนิการเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า 
ของบริษัทฯ	ที่อยู ่ในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียงกับท่ี
ตั้งส�านักงานของคิวทีซีเซอร์วิสเชียงใหม่	ได้แก ่
ค่าขนส่งหม้อแปลง	ค่าตรวจสอบหม้อแปลง	ค่าซ่อม
หม้อแปลง	ค่าเครนยกหม้อแปลง	เป็นต้น	เนือ่งจาก
รถบรรทกุและ/หรอืช่างบรกิารของบรษิทัฯ	ม	ีควิงาน 
เตม็ไม่สามารถให้บรกิารแก่ลกูค้าได้	และควิทซี	ีเซอร์วสิ
เชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
และเชือ่ถอืได้	โดยค่าบริการทีค่วิทซีี	เซอร์วสิเชียงใหม่
เรยีกเกบ็จากบรษิทัฯ	สามารถเทยีบเคยีงได้กบัค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการของบริษัทฯ	และ/
หรอืสามารถเทยีบ	เคยีงได้กบัค่าบรกิารทีจ้่างบคุคล
ภายนอก	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่า 
รายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นและมี
ความสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิระหว่างกนั 
มีความเหมาะสม

บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	(QTC	
PANCO	CO.,	LTD.)
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า

เจ้าหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น

-

-

0.29

0.73

เป็นค่าใช้จ่ายจากการทีบ่ริษทัฯ	ได้จ่ายค่าด�าเนนิงาน
ด้านกฏหมาย	ให้กบั	บรษิทั	ควิทซี	ีปานโก	จ�ากดั	ไปก่อน 
ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านกฏหมาย
และกฏเกณฑ์ต่างๆของทางราชการ	และเป็นค่าใช้
จ่ายด้านการวิจัยด้านการตลาดที่ทาง	บริษัท	คิวทีซี	
ปานโก	จ�ากัด	ได้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเห็น
ว่ารายการดงักล่าวเกดิข้ึนเน่ืองจากความจ�าเป็นและ
มีความสมเหตุสมผล	

บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงาน

ดอกเบี้ยรับ

ลูกหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้น

0.66

0.40

17.00

-

-

-

บริษัทได้ให้กู ้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท	พีพีดับบลิวอี	
จ�ากัดเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุน	โดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเห็น
ว่ารายการดงักล่าวเกดิข้ึนเน่ืองจากความจ�าเป็นและ
มีความสมเหตุสมผล
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยจะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	โดย
พจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด	ซึง่สามารถเปรยีบเทียบได้กบัราคาท่ีเกดิขึน้กบับคุคลภายนอก	
ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกดิขึน้	บรษิทัฯ	จะให้บคุคลทีมี่ความรูค้วามช�านาญ
พิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	ส�านักกฎหมาย	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความ
เห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้น	ตามแต่กรณี	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมี
ส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวม
ตลอดถงึการปฏบัิตติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิท่ีส�าคัญของ 
บรษัิทฯ	หรอืบรษัิทย่อย	รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย	และจะท�าการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทฯ	อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป	และจะมีการ
ก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน	โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกตขิองธรุกจิเช่นเดยีวกบัทีก่�าหนดให้กบับคุคล 
และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เช่น	การขายสินค้า	การให้หรือรับบริการต่างๆ	เป็นต้น	โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความ
จ�าเป็นในการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ	และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติาม
หลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	

	 ส�าหรับรายการขายสินค้าให้แก่บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	และบริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	(ประเทศลาว)	ซ่ึงเป็นบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งจะยังคงมีอย่างต่อเน่ืองในอนาคต	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคาและส่วนลดของการขายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าและวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	ซึ่งรวมถึงลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	และมี
ผลบังคับตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2554	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและช่วยท�าให้สามารถเปรียบเทียบราคาและส่วนลดในการ
ขายสินค้าให้แก่บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	ซึ่งจะต้องเป็นไปตามราคาและส่วนลดที่ให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่น	อันจะช่วยให้การ
พิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผลของการขายสินค้าให้แก่ทั้ง	2	บริษัทเป็นไป
อย่างมีระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในงวดที่บริษัทฯ	ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการ
ท�ารายการดังกล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ	จะเข้าท�ารายการนั้นๆ	โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตาม
ที่ระบุข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	และการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดย	สภาวิชาชีพบัญชีและผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ	นายพลรชฎ	เปียถนอม	และนางวสรา	โชติธรรมรัตน์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	มีขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ส�าคัญคือ	ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	สอบทานการด�าเนิน
งานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น	ทั้งนี้	ในปี	2559	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง	โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	

1.		คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	และงบการเงนิประจ�าปี	2559	ร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช	ี
เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองโดยทัว่ไปและมกีาร
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.		พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกันและรายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษิทั	และบคุคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัเป็นไปอย่างถกูต้อง	ครบ
ถ้วน	และเพียงพอ	อีกทั้งได้ด�าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

3.		ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มกีารปฏบิติังานอย่างอสิระ	โดยจดัให้มกีารว่าจ้างบรษิทั	บเีค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากดัซึง่เป็นบรษัิท
ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก	เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณา
แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนือ่ง	พร้อม
ทัง้ให้ค�าแนะน�ากบัผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่ให้เกิดความเชือ่มัน่ว่าการปฏบิตังิานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	โดยผลการ	ตรวจสอบภายในประจ�าปี	2559	ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระท�าทุจริตหรือข้อบกพร่องด้าน
การควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ	

4.		ประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ซึง่ครอบคลมุ
ถึงการควบคุมภายในองค์กร	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	รวมถึง
ระบบการติดตาม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5.		พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับปี	2560	โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายนรินทร์	
จูละมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8593	หรือนายธีรศักดิ์	ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6624	หรือนางสาวกัญญาณัฐ 
ศรรีตัน์ชชัวา	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่6549	หรอืนางสาวศนัสนย์ี	พลูสวสัดิ	์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่6977	จากบรษิทั	แกรนท์ 
ธอนตัน	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม	1,210,000	บาท	เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ	มีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มี 
ข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้มีความโปร่งใส
และมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  
	 		ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	(นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 14	กุมภาพันธ์	2560
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	บรษัิท	ควิทีซ	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอสิระ	2	ท่าน	
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	1	ท่าน	โดยมี	นายพลรชฎ	เปียถนอม	กรรมการอสิระ	ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	ดร.	กมล	ตรรกบุตร 
กรรมการอสิระ	และนายพลูพพิฒัน์	ตนัธนสนิ	เป็นกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร	มขีอบเขต	หน้าที	่และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

	 ทั้งนี้	ในปี	2559	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ได้มีการประชุมทั้งหมด	4	ครั้ง	โดยกรรมการทุกท่านได้
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	เพื่อติดตาม	และพิจารณาเรื่องส�าคัญที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

1.			พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท	,กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง

2.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

3.			พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และติดตามข้อควรปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ได้ด�าเนินการตาม	CG	Check	list

4.			พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5.		พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และคณะกรรรมการชุดย่อย	ก่อนเสนอคณะกรรมการ	บริษัทและผู้ถือ
หุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัโิดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

6.		พจิารณารับทราบความคืบหน้าการจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งของผู้บรหิารระดบัสงู	และการจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี
(Career	Path)

	7.	พจิารณาคดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากรายชือ่ทีไ่ด้รบัจากเสนอชือ่โดยผูถ้อืหุน้	โดยค�านงึถงึ
คณุสมบัต	ิและความหลากหลายทัง้ในด้านความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์และเพศ	เป็นต้น	และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ
ผู้ถือหุ้นต่อไป	โดยได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระเป็นการล่วงหน้า 
	ตั้งแต่วันที่	29	กันยายน	2559	–	1	ธันวาคม	2559	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 ในนามของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 	 	
 
 
        
 
	 (	นายพลรชฎ	เปียถนอม	)
	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	
	 ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎ 
ในรายงานประจ�าปีและในงบการเงนิของบรษิทั	คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า	งบการเงนิของบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่30	ธนัวาคม	2559	ได้จดั
ท�าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้งบ
การเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบรษิทั	สนบัสนนุให้บรษัิทมกีารก�ากับดูแลกจิการทีด่มีกีารพฒันาโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ส่งเสรมิ	ธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ	โปร่งใสและน่าเชือ่ถอื	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	เป็นผูร้บัผดิชอบสอบทานรายงานทางการเงนิ	ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวปรากฎไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษัิทเพยีงพอและเหมาะสม	ตลอดจนสามารถสร้างความเชือ่มัน่ 
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	ธันวาคม	2559

 

	 (นายเกริกไกร	จีระแพทย์)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(“กลุ ่มบริษัท”)	ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม	งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้รวม	และงบกระแสเงนิสดรวม	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชีที่
ส�าคญั	และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้	และงบกระแสเงนิสดส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 
ผลการด�าเนินงานรวม	และกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 
ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตาม
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี	้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ	ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้า	ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่ 	 31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีจ�านวน	24.41	ล้านบาท	โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบญัชีเพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ�านวน	19.51	ล้านบาท	ซึง่
ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากการบนัทกึสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
จากผลขาดทนุทางภาษียกไปไม่เกินห้ารอบระยะเวลาบญัชเีป็นจ�านวน 
16.64	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	จ�านวน	83.20	ล้านบาท	

โดยทีบ่รษัิทจะได้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี
หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับก�าไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคตว่ามจี�านวนเพยีงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวหรือไม่	

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับความสมเหตสุมผลของการประเมนิความ 
เป็นไปได้ว่าบริษทัจะมกี�าไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคตจ�านวนเพยีงพอ 
กบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวหรือไม่	และการตรวจสอบ 
ความถกูต้องของการค�านวณภาษสีนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ตามทีบ่ริษัทเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตขุ้อ	18	และนโยบาย
การบัญชีที่ส�าคัญ	

ข้าพเจ้าได้สอบทานประมาณการผลก�าไรส�าหรบัห้ารอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทท่ีเพื่อประเมินว่าบริษัทจะมีก�าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจ�านวนเพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
หรอืไม่	และได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการจดัท�าประมาณการ	

ข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบประมาณการรายได้ของลกูค้ารายส�าคญัของ
บรษัิท	ซ่ึงบรษิทัคาดว่าจะได้รบัค�าส่ังซือ้จากลูกค้าในอนาคต	และได้
พจิารณายอดขายทีเ่กดิขึน้ในอดตีของบรษัิทดงักล่าว	เพือ่ใช้ประเมิน
ความน่าเชือ่ถอืของสมมตฐิานทีบ่รษิทัใช้ในการประมาณการรายได้

นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ทดสอบความถกูต้องของการค�านวณประมาณ
การผลก�าไรส�าหรับห้ารอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
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เรื่องอื่นๆ 

งบการเงินรวมของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวันที่	4	กุมภาพันธ์	2559	

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
ของบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้	ซึง่คาดว่ารายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลังวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบ
บัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั	คอื	การอ่านข้อมลูอืน่ตามท่ีระบขุ้างต้น
เมือ่จดัท�าแล้ว	และพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืกับความรูท้ีไ่ด้รบัจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเรื่องดัง
กล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้	

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญทีมี่อยูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจ
สอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่า
นัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์	แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

•	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	

•	 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชท่ีี
ได้รบั	สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั	หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยูก่บัหลกั
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง	

•	 ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีค่วร	

•	 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายใน
กลุม่บรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏบิตังิานตรวจ
สอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกับเร่ืองดงักล่าว	หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว	

นายนรินทร์	จูระมงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่	8593

บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

14	กุมภาพันธ์	2560
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก)	งบการเงินปี	2557	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	และ
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข)	งบการเงินปี	2558	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ 
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย

(ค)	งบการเงินปี	2559	ตรวจสอบโดยนายนรินทร์	จูระมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8593	จากบริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	และ 
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย

2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี	2557	
(งบเฉพาะ)

ปี	2558
	(งบรวม)

ปี	2559
	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	เงินลงทุนชั่วคราว
	ลูกหนี้การค้า	
	-	ลูกหนี้ทั่วไป	-	สุทธิ	
	-	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
	-	ลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อย
	สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
	ค่าใช้จ่าย	จ่ายล่วงหน้า
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

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
0.67
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

98.65
221.87

234.55
0.68
0.04

207.54
7.70
4.68
6.86

8.08
18.17

19.21
0.06
0.03

17.00
0.63
0.38
0.56

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 382.98 53.73 751.33 70.29 782.94 64.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
	เงินลงทุนอื่น
เงนิมดัจ�าส�าหรับศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุทีส่ามารถ
เรียกคืนได้
	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

-

-
-

0.00

-
28.87
0.39
0.45

-

-
17.00
0.05

81.11
307.20

6.54
23.92
2.04

-
1.39
0.00

6.64
25.16
0.54
1.96
0.17

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 329.80 46.27 317.62 29.71 437.86 35.87
รวมสินทรัพย์ 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00
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ปี	2557	
(งบเฉพาะ)

ปี	2558
	(งบรวม)

ปี	2559
	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

311.06
108.38

6.27
-

2.71
-

15.34
0.05
7.25

-
5.22

25.48
8.88
0.51

-

0.22
-

1.26
0.00
0.59

-
0.43

รวมหนี้สินหมุนเวียน 199.02 27.92 485.17 45.39 456.28 37.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน
	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ
	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	–	สุทธิ
	หนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

19.52
3.55
2.57

2.74
0.50
0.36

0.75
5.49
4.28

0.07
0.51
0.40

-
2.75
4.11

-
0.23
0.34

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.64 3.60 10.51 0.98 6.86 0.56
รวมหนี้สิน 224.66 31.52 495.69 46.37 463.14 37.94

หมายเหตุ	:	บริษัท	ฯ	มีบริษัทย่อยในปี	2558

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ปี	2557	(งบเฉพาะ) ปี	2558	(งบรวม) ปี	2559	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

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

270.00
270.00
304.94

20.00
159.40

0.35

22.12
22.12
24.98

1.64
13.06
0.03

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 488.12 68.48 570.23 53.34 754.69 61.82

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย - - 3.04 0.28 2.97 0.24

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 488.12 68.48 573.26 53.63 757.67 62.06

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 712.78 100.00 1,068.95 100.00 1,220.80 100.00

หมายเหตุ	:	บริษัท	ฯ	มีบริษัทย่อยในปี	2558
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี	2557	

(งบเฉพาะ)
ปี	2558
	(งบรวม)

ปี	2559
	(งบรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น

743.83
16.68
12.38

96.24
2.16
1.60

1,209.57
19.63
5.59

97.96
1.59
0.45

518.34
12.89
8.32

96.07
2.39
1.54

รวมรายได้ 772.88 100.00 1,234.79 100.00 539.55 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(565.14)
(15.01)

(115.35)

(73.12)
(1.94)

(14.92)

(924.77)
(11.64)

(139.92)

(74.89)
(0.94)

(11.33)

(493.53)
(10.02)

(127.44)

(91.47)
(1.86)

(10.02)

รวมค่าใช้จ่าย (695.50) (89.99) (1,076.33) (87.17) (631.50) (117.04)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

77.38
(7.54)

(14.54)

10.01
(0.98)
(1.88)

158.46
(8.77)

(31.14)

12.83
(0.71)
(2.52)

(91.95)
(7.76)
19.11

(17.04)
(1.44)
3.54

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ส�าหรับปี 55.30 7.15 118.55 9.60 (80.59) (14.94)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (0.59) (0.08) (1.06) (0.09) - -

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - - 0.36 0.03 (0.00) (0.00)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ (0.59) (0.08) (0.70) (0.06) (0.00) (0.00)

รวมก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จส�าหรับปี 54.70 7.08 117.85 9.54 (80.60) (14.94)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรสุทธิ	(บาทต่อหุ้น) 0.28 - 0.59 - (0.34) -

มูลค่าที่ตราไว้	(บาท) 1.00 - 1.00 1.00

หมายเหตุ	:	บริษัท	ฯ	มีบริษัทย่อยในปี	2558
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2557
	(งบเฉพาะ)

ปี	2558
	(งบรวม)

ปี	2559
	(งบรวม)

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

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

(0.00)
-

0.27
8.77

(99.71)

42.81
7.96
5.35
0.03
1.26

(1.87)
0.50
1.25
7.76

เงนิสดรับจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า-ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น	–	บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

113.78

	(24.11)
0.12

-
14.98
(1.56)
(1.49)

-
(11.41)

0.06
(3.89)
(4.36)
(1.97)

202.05

	(326.60)
2.17

-
(20.02)
13.14
(2.80)

-
100.73
12.58
0.01
3.24

-

(34.66)

227.33
0.13

(0.40)
(57.61)
(18.91)

2.16
(2.04)

(55.26)
(9.61)
3.49

(3.78)
(1.60)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษี
จ่ายดอกเบี้ย

80.03
(13.47)
(7.02)

(15.49)
(16.03)
(8.25)

49.23
(30.56)
(7.14)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 59.54 (39.77) 11.53
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(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2557
	(งบเฉพาะ)

ปี	2558
	(งบรวม)

ปี	2559
	(งบรวม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง	(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	–	บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
เงนิมดัจ�าส�าหรบัศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุทีส่ามารถเรยีกเกบ็คนืได้
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่น
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(0.19)
10.74

-
-
-

5.14
(45.73)
(1.65)

0.77
(19.89)

-
-
-

1.27
(19.32)
(2.89)

-
(200.00)
(17.00)
(0.50)

(81.11)
0.01

(40.87)
(3.26)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน 31.69 (40.06) (342.74)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทย่อยรับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอ�านาจควบคุม
จ่ายเงินสดปันผล

(2.57)
(9.82)
(4.59)

-
-

(41.99)

148.44
(25.37)
(3.65)

-
3.29

(36.00)

94.66
(18.82)
(4.52)

329.00
0.00

(64.00)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.97) 86.71 336.31

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - 0.45 (0.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	–	สุทธิ (31.12) 7.32 5.09

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 117.36 86.24 93.56

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 86.24 93.56 98.65

หมายเหตุ	:	บริษัท	ฯ	มีบริษัทย่อยในปี	2558
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3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี	2557
	(งบเฉพาะ)

ปี	2558	
(งบรวม)

ปี	2559
	(งบรวม)

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

1.92
1.18
0.28
	5.31
68.72
3.84

95.14
6.68

54.64
109.20

1.55
1.20

(0.12)
3.87

94.37
6.18

59.10
6.76

54.02
	99.45

1.72
1.22
0.02
1.45

252.32
2.62

139.45
3.14

116.22
275.54

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

23.71
8.55
0.63

91.61
7.15

11.48

23.82
12.44
(0.26)

(26.02)
9.60

20.72

5.21
(18.78)

0.10
(11.55)
(14.94)
(12.11)

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

7.63
29.30
1.07

11.10
51.66
1.16

(7.04)
(12.27)

0.47

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

	0.46
15.32
0.45

75.96

0.86
22.64
(0.39)
30.37

0.61
(6.33)
0.07

(79.41)

หมายเหตุ	:	บริษัท	ฯ	มีบริษัทย่อยในปี	2558
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
1 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 บรษัิทฯ	ประกอบธรุกิจผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็นธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วข้องและสัมพนัธ์กบัการผลิตและความต้องการใช้
พลงังานไฟฟ้า	เนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ทีช่่วยในการปรบัแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งผลติให้มรีะดบัลดลงมาอยูใ่นระดบัทีต่รงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคารสูง	เป็นต้น	ดังน้ัน	จึงมีแนวโน้มการเติบโตไปใน
ทศิทางเดยีวกบัความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า	ซึง่มคีวามต้องการทีเ่พิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้	กฟผ.	ซึง่มหีน้าทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบัระบบ
ผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย	รวมทัง้การไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และการไฟฟ้าภมูภิาค	(“กฟภ.”)	ซึง่รบัผดิชอบ 
เกีย่วกบัการจดัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้า	จะต้องด�าเนนิการปรบัปรงุและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาก�าลงั
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ซึ่งจะส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน	และได้ตั้งบริษัทย่อย	คือบริษัท	คิวทีซี	โกลบอล	เพาเวอร์	จ�ากัด	และจัด
ตั้งบริษัทร่วม	คือบริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด	เพื่อลงทุนในโครงการพลังทางเลือก	ส�าหรับปี	2559	ทั้ง	2	บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการที่จะลงทุน	

	 ในปี	2557	และปี	2558	บรษิทัมยีอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น	736.66	ล้านบาทและ	1,198.99	ล้านบาท	ตามล�าดบั	มแีนวโน้มเพิม่ขึน้
จากการขยายการลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทติย์มากขึน้	ส�าหรบัปี	2559	ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	ปรับตัวลดลงเป็น	513.09	ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ	(57.21)	จากปี	2558	เนื่องจากในปี	2559	ภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุนมีภาวะชะลอตัวส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงขึ้น	และการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกชะลอ
ตวั	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาราคาวตัถุดิบทีส่�าคญัไม่ว่าจะเป็นเหลก็ซลิกิอน	Copper	Foil	และ	ลวดทองแดงทีใ่ช้ในการพนัฉนวนส�าหรบั
ขดลวดแรงต�า่มคีวามผนัผวนอย่างมาก	แต่ด้วยประสบการณ์ของทมีผูบ้รหิารซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า	20	ปี	
ประกอบกับการเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่มีผลก�าไรมาโดย
ตลอด	นอกเหนอืจากนีแ้ล้ว	บรษิทัฯ	ยงัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการวางแผนทรพัยากรทางธรุกจิของ
องค์กรโดยรวม	(Enterprise	Resources	Planning	หรอื	ERP)	เข้ามาใช้ในการบรหิารงานทกุภาคส่วนของบรษิทัฯ	ไม่ว่าจะเป็น	การผลติ	
การจัดซื้อ	การขาย	บัญชีและการเงิน	รวมถึงการบริหารคลังสินค้า	เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกันได้
รวดเร็วด้วยระบบ	Real	Time	จึงช่วยให้การท�างานโดยรวมของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 จากการที่บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเป็นอย่างมาก	จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จากส�านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรบัการออกแบบ	การผลติ	และการบ�ารงุรกัษา
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	รวมถงึการได้รบัใบรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ	ตามมาตรฐาน	มอก.17025-2548	(ISO/
IEC	17025:2005)	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึง
คุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า	

 (ก)  รายได้

	 บริษัทฯ	มีรายได้รวม	จ�านวน	772.88	ล้านบาทในปี	2557	จ�านวน	1,234.79	ล้านบาทในปี	2558	และจ�านวน	539.55	ล้าน
บาทในปี	2559	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ	รวมทั้งรายได้อื่น	สามารถสรุปได้ดังนี้	
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   รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า

ประเภทลูกค้า

ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

ล้านบาท สัดส่วน
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)

ล้านบาท สัดส่วน	
(%)

อัตราการ
เติบโต	
(%)

ล้านบาท สัดส่วน	
(%)

อัตราการ
เติบโต	(%)

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 189.58 25.74 (29.90) 336.54 28.07 77.51 90.03 17.55 (73.25)

ตัวแทนจ�าหน่าย 95.57 12.97 (33.91) 83.24 6.94 (12.90) 96.83 18.87 16.33

เอกชน 451.51 61.29 25.63 779.21 64.99 72.58 326.23 63.58 (58.13)

รวมรายได้จากการขาย 736.66 100.00 (4.88) 1,198.99 100.00 62.76 513.09 100.00 (57.21)

	 ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	736.66	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	4.88	โดยรายได้
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน	เพิ่มขึ้นจาก	359.41	ล้านบาทในปี	2556	เป็น	451.51	ล้านบาท	ในปี	2557คิดเป็น
อตัราการเตบิโตเพิม่ข้ึนร้อยละ	25.63	ซึง่เป็นผลมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ซึง่มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ในปี	2557ในส่วน
รายได้จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	ลดลงจากจ�านวน	270.46	ล้านบาท	ในปี	2556	เป็นจ�านวน	189.58	ล้านบาทในปี	2557	คิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ	29.90	ซึ่งเป็นผลภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง

	 ส�าหรบัปี	2558	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายจ�านวน	1,198.99	ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี	2557	คดิเป็นร้อยละ	62.76	โดยราย
ได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิ	และลกูค้าเอกชน	เพิม่ขึน้จาก	189.58	ล้านบาท	และ451.51	ล้าน
บาทในปี	2557	เป็น	336.54	ล้านบาทและ	779.21	ล้านบาท	ในปี	2558	คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	77.51	และ	72.58	
จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน	ซึง่มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ในปี	2558	ในส่วนรายได้จากตวัแทนจ�าหน่าย	ลดลงจากจ�านวน	95.57	
ล้านบาท	ในปี	2557	เป็นจ�านวน	83.24	ล้านบาทในปี	2558	คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	12.90	ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วน
ตัวแทนขายในต่างประเทศลดลงตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศตัวแทนจ�าหน่าย

	 ส�าหรบัปี	2559	บรษัิทฯ	มรีายได้จากการขายจ�านวน	513.09	ล้านบาทลดลงจากปี	2558	คดิเป็นร้อยละ	(57.21)	โดยรายได้
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ	และลูกค้าเอกชน	ลดลง	779.21	ล้านบาทในปี	2558	เป็น	326.23	
ล้านบาท	ในปี	2559	คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ	(58.13)	เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดเพ่ิมสูงขึ้น	และการลงทุนใน
โครงการพลังงานทางเลือกมีการชะลอตัว	ในส่วนรายได้จากตัวแทนจ�าหน่าย	เพิ่มขึ้นจากจ�านวน	83.24	ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น
จ�านวน	96.83	ล้านบาทในปี	2559	คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้ร้อยละ	16.33	ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตวัแทนขายในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศตัวแทนจ�าหน่าย

  รายได้จากการบริการ

	 รายได้จากการบริการของบริษัทฯ	ปี	2557-2559	มีจ�านวน	16.68	ล้านบาท	จ�านวน	19.63	ล้านบาท	และ	จ�านวน	12.89	
ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยรายได้จากการบริการสามารถแบ่งเป็น	(1)	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	(2)	รายได้จากการให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง	และ	(3)	รายได้จากการให้บรกิารตดัเหล็ก	(4)	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอืน่ๆ	
ทั้งนี้	หากพิจารณารายได้จากการบริการในปี	2559	จะประกอบด้วย	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	6.39	ล้านบาท	คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	49.65	ของรายได้จากการบรกิาร	รายได้จากการให้บรกิารตรวจเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงจ�านวน	3.99	
ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	30.98	ของรายได้จากการบริการ	รายได้จากการให้บริการทดสอบจ�านวน	1.48	คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ	11.52	ของรายได้จากการบริการ	และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	0.24	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.85	
ของรายได้จากการบริการ	

รายได้อื่น

	 รายได้อื่นของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบ้ียรับ	เงินตอบแทนจาก
การลงทนุระยะสัน้	เป็นต้น	ในปี	2557-2559	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่	จ�านวน	12.38	ล้านบาท	จ�านวน	5.59	ล้านบาท	และจ�านวน	8.32	
ตามล�าดับ	ส�าหรับปี	2559	รายได้อื่น	ประกอบไปด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	2.00	ล้านบาท	รายได้จากเงินตอบแทนจากการ
ลงทุนระยะสั้น	2.62	ล้านบาท	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1.72	และรายได้อื่น	ๆ	1.98	ล้านบาท
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 (ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษทัฯ	ประกอบด้วย	ต้นทนุขายและต้นทุนบรกิาร	ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	และดอกเบีย้จ่าย	โดย
ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	703.04	ล้านบาท	จ�านวน	1,085.09	ล้านบาท	และจ�านวน	639.26ล้านบาทตาม
ล�าดับ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

ต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น

	 ต้นทนุขายและบรกิารถือเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	มต้ีนทนุขายและบรกิาร	จ�านวน	580.15	ล้านบาทในปี	2557 
จ�านวน	936.41	ล้านบาทในปี	2558	และจ�านวน	503.55	ล้านบาทในปี	2559	ซึ่งคิดเป็น	ร้อยละ	82.52	ร้อยละ	86.30	และร้อยละ	
78.77	ของค่าใช้จ่ายรวม	ตามล�าดับ

	 หากพจิารณาต้นทนุขายและบรกิารเปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการขายและบรกิาร	บรษิทัฯ	มสีดัส่วนดงักล่าวคดิเป็น	ร้อยละ	
76.29	ร้อยละ	76.18	และร้อยละ	94.79	ของรายได้จากการขายและบริการ	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	ร้อยละ	
23.71	ร้อยละ	23.82	และร้อยละ	5.21	ตามล�าดับ	ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	(Customer	Mix)	ในแต่ละปี	จากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ	สามารถ
แบ่งเป็น	3	ประเภทหลกั	ประกอบด้วย	(1)	ลูกค้าทีเ่ป็นหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิ	(2)	ลกูค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่าย	และ	
(3)	ลกูค้าเอกชน	ซึง่การจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทัง้	3	ประเภทกม็อีตัราก�าไรขัน้ต้นทีแ่ตกต่างกนั	โดยปี	2557	
และ	2558	ลกูค้าประเภทหน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกจิเป็นกลุม่ทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูสดุ	เนือ่งจากเป็นการสัง่ซือ้จ�านวน
มากในแต่ละครัง้ท�าให้ต้นทนุต่อหน่วยต�า่กว่าการผลิตหม้อแปลงของลูกค้าประเภทอืน่	รองลงมาเป็นลกูค้าประเภทตวัแทน
จ�าหน่ายต่างประเทศ	

	 	 ส�าหรับปี	2559	สัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดลงจากร้อยละ	28.07ใน
ปี	2558	เป็น	17.55	ในปี	2559	และภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน	ท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด
ในประเทศค่อนข้างสูง	ราคาขายสินค้าปรับลดลง	โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศท้ังหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ	และ
เอกชนในประเทศ	ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดต�่าลงมากจาก	ร้อยละ	23.82	ในปี	2558	เป็นร้อยละ	5.21ในปี	2559	

2.	 ต้นทุนราคาวัตถุดิบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	วัตถุดิบหลัก	ประกอบด้วย	เหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	
ล้วนแต่เป็นวตัถดุบิทีม่ผีูผ้ลติน้อยราย	และราคาปรบัตวัตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก	ดงันัน้จงึมคีวามผนัผวนสงู	
โดยในปี	2558	ราคาเหล็กซิลิกอนมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี	2558	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40-50	
จากความต้องการใช้เหลก็ซลิกิอนทีเ่พ่ิมสูงขึน้และมกีารปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งในปี	2559	คิดเป็นอตัราการลดลงร้อย
ละ	20-30	ในขณะที่ราคาลวดกลมอาบน�้ายา	และ	Copper	Foil	นั้น	ราคาได้ปรับลดลงเล็กน้อยใน	ปี2559

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจ�านวน	115.35	ล้านบาท	ในปี	2557	จ�านวน	139.92	ล้านบาท	ในปี	2558	
และจ�านวน	127.44	ในปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.92	ร้อยละ	11.33	และร้อยละ	23.53	ของรายได้รวม	ตามล�าดับ	

	 ในปี	2557	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	115.35	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	6.75	
เนื่องจากบริษัท	ฯ	มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มข้ึนจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือน	มีการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรอย่างต่อเนือ่ง	และมค่ีาใช้จ่ายด้านการตลาดเพิม่ขึน้จากปี	2556	คดิเป็นร้อยละ	23.92	เพือ่สร้างแบรนด์ให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้และ
เพิม่โอกาสในการแข่งขนั	ทัง้นีค่้าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีส่�าคญัในปี	2557	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังาน
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	21.37	ค่าเสือ่มราคาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	12.73	ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดคดิเป็นร้อยละ	10.31ของค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหาร

	 ส�าหรับปี	2558	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	139.92	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	
21.30	เนือ่งจากบรษิทั	ฯ	มค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานเพิม่ขึน้จากการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดอืน	และค่าใช้จ่ายด้าน
ฝ่ายขาย	เช่น	ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	,ค่าบรรจุหีบห่อ	เป็นต้น	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญในปี	2558	ประกอบ
ด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	24.73	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.28	ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร
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	 ส�าหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	127.44	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	8.56	
เนื่องจากบริษัท	ฯ	มีค่าใช้จ่ายด้านฝ่ายขายลดลงแปรตามยอดขายที่ลดลง	เช่น	ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	,ค่าบรรจุหีบห่อ	และค่า
ทดสอบ	เป็นต้น	บรษิทั	ฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารทีส่�าคัญประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานคดิเป็นสดัส่วนร้อย
ละ	18.47	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11.47	ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.68	ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร	เป็นต้น	

ภาระดอกเบี้ยจ่าย

	 ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	จ�านวน	7.54	ล้านบาท	จ�านวน	8.77	ล้านบาท	และจ�านวน	7.76	ล้านบาท	
ตามล�าดบั	ภาระดอกเบีย้จ่ายส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ	เกดิขึน้จากการใช้วงเงนิ	B/E	P/N	และ	LC/TR	ซึง่เป็นวงเงนิกูย้มืประเภทหมนุเวยีน
ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี	้บริษทัฯ	มกีารกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่	เพือ่ใช้
ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	จึงท�าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้น

 (ค)  ก�าไรสุทธิ

	 จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2557-2559	บรษิทัฯ	มกี�าไรสทุธ	ิจ�านวน	55.30	ล้านบาท	จ�านวน	118.55	
ล้านบาท	และขาดทุนสุทธิจ�านวน	80.59	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ	ร้อยละ	7.15	ร้อยละ	9.60	และร้อยละ	(14.94)	ตาม
ล�าดับ	

	 หากพจิารณาอตัราก�าไรสทุธใินช่วงปีทีผ่่านมา	จะเหน็ได้ว่าอตัราก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ	มแีนวโน้มเพิม่ขึน้	หรอืลดลงแปรตาม
รายได้บริษัทฯ	รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า	ได้แก่	กลุ่มลูกค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง	อยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจาก 
บรษัิทฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ประมาณร้อยละ	37-40	เป็นค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ผนัแปรตามรายได้	เช่น	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิาร 
และพนกังาน	ค่าเสือ่มราคาเป็นต้น	ในปี	2558	อตัราก�าไรสทุธเิพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	9.64	เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของบรษิทัฯ	
เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ	61.63	จากปี	2557	และสัดส่วนในการขายสินค้าให้กบัรฐัและรฐัวิสาหกจิ	และลูกค้าในกลุ่มทีเ่ป็นลกูค้าเอกชน
เพิ่มสูงขึ้น	

	 ส�าหรับปี	2559	บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน	80.59	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ	15.17	เป็นผลมาจากรายได้จาก
การขายสนิค้าของบรษิทัฯ	ลดลงในอตัราร้อยละ	56.78	ซึง่เป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	การลงทนุโครงการด้านพลงังานทาง
เลือกลดลง	การประมูลงานภาครัฐวิสาหกิจลดลง	และเกิดภาวะการแข่งขันด้านการตลาด	นอกจากน้ีจากยอดขายที่ลดลงส่งผลให้
ต้นทนุการผลติต่อหน่วยสงูขึน้จากค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ผนัแปรตามการผลติและการขาย	ซึง่บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ	30-40	
ของค่าใช้จ่ายรวม	

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

	 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	จะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ	โดยบริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ	ร้อยละ	11.18	ในปี	2557	ร้อยละ	20.72	
ส�าหรับปี	2558	และร้อยละ	(12.11)	ส�าหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีอัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับปี	2558	เนื่องจากผล
การด�าเนินงานในปี	2559	มีผลขาดทุนสุทธิ	และบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน	329	
ล้านบาทจากผลประกอบการของบริษัทร้อยละ	32.17	นอกจากนี้	ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	ยังมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมา
อย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ	ร้อยละ	75.96	ร้อยละ	30.37และร้อยละ	(79.41)	ตามล�าดับ

 

2 ฐานะทางการเงิน
 (ก)  สินทรัพย์

	 	 ณ	สิน้ปี	2557-2559	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวม	จ�านวน	712.78	ล้านบาท	จ�านวน	1,068.95	ล้านบาท	และจ�านวน	1,220.80	ล้าน
บาทตามล�าดับ	ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	ลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือ	และเงินลงทุนชั่วคราว	โดย
ในปี	2559	สดัส่วนของรายการสนิทรพัย์ทีส่�าคัญดงักล่าวต่อสินทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ	25.16	ร้อยละ	19.21	ร้อยละ	17.00	และร้อยละ 
18.17	ตามล�าดับ	ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้
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ลูกหนี้การค้า

	 บริษัทฯ	มีลูกหน้ีการค้าก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ	จ�านวน	157.82	ล้านบาท	ณ	ส้ินปี	2557	จ�านวน	481.60	ล้านบาท	
ณ	สิ้นปี	2558	และจ�านวน	254.35	บาท	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	20.93	ร้อยละ	44.01	และ	ร้อยละ20.93	ของสินทรัพย์รวม	ตาม
ล�าดับ	ณ	สิ้นปี	2559	ลูกหน้ีการค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลดลงร้อยละ	47.19	เมื่อเทียบกับปี	2558	เนื่องจากในปี	2559	มี
ยอดขายสินค้าลดลง	ค่อนข้างสูงท�าให้ยอดลูกหนี้	ณ	ส้ินงวดลดลงบริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้	(Credit	Term)	แก่
ลกูค้าประมาณ	30-60	วนั	แต่หากเป็นลกูค้าใหม่	บรษิทัฯ	อาจก�าหนดให้ลกูค้าช�าระค่าสนิค้าเป็นเงนิสดก่อนส่งมอบสนิค้า	หรอืช�าระ
เงินมัดจ�าค่าสินค้าล่วงหน้า	หรือหากเป็นลูกค้าต่างประเทศ	อาจก�าหนดให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี	หรือช�าระเป็น	L/C	at	Sight	ทั้งนี้	
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ลูกค้าของฝ่ายขายโดยค�านึงถึงศักยภาพในการช�าระหนี้ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	โดยในช่วงที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มี
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากับ	68.72	วัน	ส�าหรับปี	2557	94.37วัน	ส�าหรับปี	2558	และ	252.32	วัน	ส�าหรับปี	2559	ในปี	
2559	ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นมาก	เนื่องจากยอดขายที่ลดลงถึง	ร้อยละ	58.13	และลูกหนี้คงเหลือค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
สัดส่วนการขายเนื่องจากมียอดขายสินค้าในช่วงปลายปีค่อนข้างสูง

ระยะเวลาค้างช�าระ ณ	31	ธ.ค.	2557 ณ	31	ธ.ค.2558 ณ	31	ธ.ค.	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 79.47 50.35 328.37 68.18 111.85 43.98

ค้างช�าระเกินก�าหนด	:

	ไม่เกิน	3	เดือน 60.59 38.39 128.10 26.60 111.07 43.67

	3-6	เดือน 3.40 2.15 9.30 1.93 9.11 3.58

	6-12	เดือน 4.55 2.89 4.65 0.97 3.20 1.25

	มากกว่า	12	เดือน 9.82 6.22 11.18 2.32 19.12 7.52

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 157.82 100 481.60 100 254.35 100

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8.67) (11.16) (19.12)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 149.16 470.44 235.23

	 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า	ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2557-2559	มีสัดส่วน	ร้อยละ	50.35	ร้อยละ	
68.18	และร้อยละ	43.98	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ในขณะที่ลูกหน้ีค้างช�าระของบริษัทฯ	มี
สดัส่วนร้อยละ	49.65	ร้อยละ	31.82	และร้อยละ	56.02	ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ตามล�าดบั	ซึง่โดยส่วน
ใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ	ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เน่ืองจากอยู่ระหว่างรอให้ถึงงวด
การวางบิลและช�าระเงินของลูกค้า	และจากการที่ลูกค้าเอกชนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ไปติดตั้งในโครงการต่างๆ	ดังน้ัน	การช�าระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถ
เรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการได้แล้วเท่าน้ัน	ซึ่งในบางคร้ังอาจต้องใช้เวลานาน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วน

	 ณ	สิ้นปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีสัดส่วนลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดมากกว่า	1	ปี	คิดเป็น	ร้อยละ	6.22	ร้อยละ	2.32	และ
ร้อยละ	7.52	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ในปี	2559	ยอดลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนด	1	ปีเพิ่ม
ขึ้นจากปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	71.28	บริษัทฯ	ได้พิจารณาด�าเนินการต่างๆ	เพื่อติดตามหนี้จ�านวนดังกล่าวซึ่งมีทั้งการด�าเนินการ
ตามกฎหมาย	หรอืการเจรจาให้ลกูหน้ีทยอยช�าระหนีใ้ห้แก่บรษิทัฯ	ส�าหรบัลูกหนีร้ายทีย่งัสามารถตดิต่อได้	โดยจะพจิารณาตามความ
เหมาะสมและจ�าเป็นของลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยฝ่ายจดัการจะให้ความส�าคญัและมกีารตดิตามความคบืหน้าและการด�าเนนิการของฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกเดือน	ส่งผลท�าให้บริษัทฯ	ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสญู	จ�านวน	2.11	ล้านบาท	ในปี	2557	จ�านวน	1.24	ในปี	2558	และจ�านวน	0.80	ในปี	2559	ส�าหรบันโยบายในการตัง้ส�ารองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี	2558	และ	2559	บริษัทฯ	พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระเกินกว่า	
1	ปีเต็มจ�านวนโดย	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทฯ	มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	19.12	ล้านบาท	
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สินค้าคงเหลือ

	 ณ	สิ้นปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	จ�านวน	
139.72	ล้านบาท	จ�านวน	159.75	ล้านบาท	และจ�านวน	217.36	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยส่วนประกอบของสนิค้าคงเหลอืทีม่ปีรมิาณ
มากทีส่ดุ	คอื	วตัถดุบิ	ซึง่คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิค้าคงเหลอืรวมร้อยละ	42.70	ร้อยละ	50.47	และร้อยละ	49.70	ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้นือ่งจาก

•	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อยรายและใน
การสัง่ซือ้จะต้องสัง่จองวัตถุดบิล่วงหน้าจากผูผ้ลติ	หรอื	Supplier	เพือ่ให้มปีริมาณวตัถดุบิเพียงพอกบัวตัถดุบิทีต้่องใช้ใน
การผลิต	และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

•	 โดยทั่วไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งชุดจะต้องใช้วัตถุดิบหลายขนาด	ซึ่งปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละขนาดจะแตก
ต่างกัน	ในขณะท่ีการสั่งซ้ือวัตถุดิบจะมีปริมาณการส่ังซ้ือวัตถุดิบข้ันต�่า	(Minimum	Order)	จึงท�าให้มีวัตถุดิบคงเหลือ
อยู่จ�านวนหนึ่ง	

•	 เนือ่งจากวตัถุดบิบางประเภท	เช่น	Copper	Foil	ลวดกลมอาบน�า้ยา	เป็นต้น	จะมลีกัษณะเป็นม้วน	ในการเบกิใช้วตัถดุบิ
จะมีเศษทองแดงหรือลวดท่ีเหลือปลายม้วน	ซึ่งบริษัทฯ	จะพิจารณาขายเศษวัตถุดิบดังกล่าวตามความเหมาะสม	โดยใน
ระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตัดจ�าหน่ายออกไป	บริษัทฯ	จะยังคงบันทึกเศษทองแดงหรือลวดดังกล่าวเป็นวัตถุดิบคงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	2557 ณ	31	ธ.ค.2558 ณ	31	ธ.ค.	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 59.66 42.70 80.63 50.47 108.04 49.70

งานระหว่างท�า 11.27 8.07 7.50 4.70 10.52 4.84

สินค้าส�าเร็จรูป 60.75 43.47 61.11 38.25 72.73 33.46

สินค้าระหว่างทาง 8.04 5.76 10.51 6.58 26.07 11.99

รวมสินค้าคงเหลือ 139.72 100 159.75 100 217.36 100

หกั	:	ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพและส�ารองค่าเผือ่มลูค่า 
							สินค้าลดลง (3.44) (4.47) (9.82)

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 136.28 155.28 207.54

	 หากพิจารณาสัดส่วนสินค้าส�าเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ่งเท่ากับ	ร้อยละ	43.47	ณ	สิ้นปี	2557	ร้อยละ	38.25	ณ	สิ้นปี	2558	
และร้อยละ	33.46	ณ	สิ้นปี	2559	และระยะเวลาการขายสินค้าซึ่งเท่ากับ	95.14	วัน	59.10	วัน	และ	139.45	วัน	ตามล�าดับ	ท้ังนี	้
สินค้าส�าเรจ็รูป	ประกอบด้วย	(1)	หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอจัดส่งให้แก่ลูกคา้	เนื่องจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วน
ใหญ่	บริษัทฯ	จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้	ดังน้ัน	ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับหม้อแปลงไฟฟ้า
จากบรษัิทฯ	ซึง่ในบางครัง้ลกูค้าจะแจ้งเลือ่นก�าหนดการจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	ท�าให้บริษัทฯ	จะยงัคงบันทกึหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว
เป็นสินค้าส�าเร็จรูป	เนื่องจากตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ	จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเม่ือได้จัดส่งหม้อแปลงให้แก่ลูกค้าแล้วเท่านั้น	 
(2)	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติส�ารองไว้เพือ่ขาย	จากการทีใ่นปี	2554	และปี	2555	ยอดขายของบรษิทัฯ	เตบิโตอย่างก้าวกระโดด	บรษิทัฯ	
จงึให้ความส�าคญักบัการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเรจ็รปูส�ารองไว้เพือ่ขายมากขึน้ตัง้แต่ปี	2556	เป็นต้นมา	โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดมาตรฐานทีม่ยีอดสัง่ซือ้เป็นประจ�า	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ	สามารถวางแผนการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	จากสาเหตุ
ดังกล่าวจึงท�าให้บริษัทฯ	มีหม้อแปลงส�าเร็จรูปคงเหลือจ�านวนหนึ่ง	

	 ส�าหรบัปี	2559	บรษัิทฯ	มสีนิค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มคุณภาพและค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงจ�านวน	217.36	
ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจาก	ณ	สิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	36.07	โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองดังกล่าว	ประกอบด้วย	วัตถุดิบ
จ�านวน	108.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากยอด	ณ	สิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	33.99	งานระหว่างท�าจ�านวน	10.52ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก
ยอด	ณ	สิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	40.26	และสินค้าส�าเร็จรูปจ�านวน	72.73	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากยอด	ณ	สิ้นปี	2558	คิดเป็นร้อย
ละ	19.02	ซึ่งเป็นผลมาจาก	การเร่งการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ทันตามก�าหนดส่งมอบสินค้าของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่มีก�าหนดส่ง
ภายในต้นปี	2560	
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	 ณ	ส้ินปี	2558	และปี	2559	บรษิทัฯ	มกีารตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพเท่ากบั	4.47	ล้านบาท	และ	9.82	ล้านบาท	ตามล�าดบั	
ซึ่งเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ	
หากรายการใดไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้	บริษัทฯ	จะพิจารณาขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นเศษวัตถุดิบและตั้งส�ารองสินค้าเสื่อม
คุณภาพเท่ากับผลต่างระหว่างต้นทุนและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้ส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูป	ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าลดลงจ�านวน	3.92	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2558	และ	8.87	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2559

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ	จ�านวน	323.42	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	จ�านวน	308.63	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2558	
และจ�านวน	307.20	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ	ร้อยละ	45.37,	28.87	และ	25.16	ตามล�าดับ	
ในปี	2557	บริษัท	ฯ	มี	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	43.38	ล้านบาท	จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	เช่น	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่องพับเหล็ก	

	 ส�าหรับปี	2558	และ	2559	บริษัทฯ	มี	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	ลดลง	14.79	ล้านบาทและ1.43	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผล
มาจากการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็นปกติ	และมีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจากในบางส่วน	ซึ่งการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก�าลังการผลิต	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2555	จนถึงปัจจุบัน

 (ข)  สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

	 ในปี	2557	บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	59.54	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	เนือ่งจาก	บรษิทั	ฯ 
มีก�าไรก่อนหักภาษีจ�านวน	69.84	ล้านบาท	และได้น�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	ในส่วนของลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น	24.23	ล้านบาท	
และบริษัท	ฯ	น�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	เพ่ิมขึ้นจ�านวน	45.73	ล้านบาทซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญท่ีลงทุน	เช่น	เครื่องจักร	และ
อุปกรณ์โรงงาน	จ�านวน	29.20	ล้านบาท	เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส�านักงาน	6.57	ล้านบาท	และยานพาหนะ	3.15	ล้านบาท	และ
บริษัท	ฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน	จ�านวน	58.98	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารจ�านวน	25.22	ล้านบาท	มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	15.40	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	42.00	
ล้านบาท	จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ปี	2557	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลดลงจ�านวน	31.12	ล้านบาท

	 ในปี	2558	บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปจากการด�าเนนิงานจ�านวน	39.77	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	เนือ่งจาก	บรษัิท	ฯ 
มกี�าไรก่อนหักภาษจี�านวน	149.69	ล้านบาท	และได้น�าไปใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน	ในส่วนของลกูหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้	321.28	ล้านบาท	
และบริษัท	ฯ	น�าเงินไปลงทุนในเงินกองทุนต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นจ�านวน	19.89	ล้านบาท	และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทยานพาหนะ	
5.65	ล้านบาท	และบรษัิท	ฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธไิด้มาในกจิกรรมการจดัหาเงนิ	จ�านวน	86.71	ล้านบาท	โดยบรษัิทฯ	มเีงนิกูย้มืระยะ
สั้นเพื่อเพิ่มขึ้น	148.44	ล้านบาท	มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�านวน	25.37	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถอืหุ้นจ�านวน	36.00	ล้านบาท	จากสาเหตดุงักล่าว	ท�าให้ปี	2558	มเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	เพิม่ขึน้จ�านวน	7.32	ล้านบาท

	 ส�าหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	11.53	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ถึงแม้ว่า
ปี	2559	บรษิทัมผีลการด�าเนนิงานขาดทนุสงูถึง	99.71	ล้านบาทแต่	ในส่วนของลกูหนีก้ารค้ามยีอดลดลงจาก	326.60	ล้านบาท	ในปี	
2558	เป็น	227.33	ล้านบาทในปี	2559	บรษิทั	ฯมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุเพิม่สงูขึน้จ�านวนมากจากการน�าเงนิไปลงทุน
ในเงินกองทุนต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นจ�านวน	200.00	ล้านบาท	และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานจ�านวน	
44	ล้านบาท	และวางมัดจ�าในการเข้าศึกษาโครงการลงทุนด้านพลังงาน	จ�านวน	81	ล้านบาท	บริษัท	ฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาใน
กจิกรรมการจดัหาเงนิ	จ�านวน	336.31	ล้านบาท	โดยบรษัิทฯ	มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้เพิม่ขึน้	75.83	ล้านบาท	และมเีงนิสดรบัจากการเพิม่
ทุนจ�านวน	329.00	ล้านบาท	มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	64.00	ล้านบาท	จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ปี	2559	มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด	เพิ่มขึ้นจ�านวน	5.09	ล้านบาท
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(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 59.54 (39.77) 11.53

เงินสดสุทธิไ	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (31.69) (40.06) (342.74)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.98) 86.71 336.31

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (31.12) 7.32 5.09

อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 ณ	สิน้ปี	2557-2559	บริษทัฯ	มอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั	1.92	เท่า,	1.55	เท่า	และ	1.72	เท่า	ตามล�าดบั	และมอัีตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	1.18	เท่า	1.20	เท่า	และ	1.22	เท่าตามล�าดับ	สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีส่วนต่างจาก
อัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากน้ัน	เน่ืองจากบริษัทฯ	มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สูง	คิดเป็นร้อยละ	
35.59	ร้อยละ	20.67	และ	26.51	ตามล�าดับ

	 เมื่อพิจารณา	Cash	Cycle	ของบริษัทฯ	จะเห็นว่าบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	109.20	วันในปี	2557	99.45	วัน	ในปี	
2558	และ	275.54	วันในปี	2559	ส�าหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียของบริษัทฯ	ในปี	2557-2559	อยู่ที่	68.72	วัน	94.37	วัน	และ	
252.32	วัน	ตามล�าดับ	ส�าหรับปี	2559	ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทอยู่ที่	252.32	วัน	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้
จากการขายสินค้าในปี	2559	ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี	2558	และเป็นการขายสินค้าให้กับโครงการขนาดใหญ่และมีการส่ง
มอบงานในช่วงปลายปีท�าให้มลีกูหนีค้งค้างสงูขึน้ซึง่ทางบรษิทัได้ด�าเนนิการตดิตามอย่างใกล้ชดิ	เพือ่ให้การตดิตามหนีม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น

ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง		 	(เท่า) 1.92 1.55 1.72

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 (เท่า) 1.18 1.20 1.22

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 (วัน) 68.72 94.37 252.32

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 (วัน) 95.14 59.10 139.45

ระยะเวลาช�าระหนี้	(วัน) 54.65 54.02 116.22

Cash	Cycle		 (วัน) 109.20 99.45 275.54
  

 (ค)  แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

	 ณ	สิ้นปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	จ�านวน	224.66	ล้านบาท	495.69	ล้านบาท	และ	463.14	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
จะเห็นว่าหนี้สินรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	เน่ืองจากบริษัทฯ	ต้องท�าการซ้ือวัตถุดิบเพื่อ
ให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้า	ซึ่งหากพิจารณาโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ	จะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหน้ีสินรวมจะเท่ากับ	ร้อยละ	88.59	ณ	ส้ินปี	2557	ร้อยละ	97.88	ณ	สิ้นปี	
2558	และร้อยละ	98.52	ณ	สิ้นปี	2559	หน้ีสินหมุนเวียนที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อย
ละ	67.16	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2559	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทตั๋วแลกเงิน	(Bill	of	Exchange)	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	
(Promissory	Note	:	P/N)	และ	LC/TR	ที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้	หนี้สินหมุนเวียนยัง
รวมถึงเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	23.40	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	สิน้ปี	2557	บรษิทั	ฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	488.12	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2556	จ�านวน	12.70	ล้านบาท	ซึง่
เพิ่มขึ้นจากผลก�าไรส�าหรับปี	จ�านวน	54.70	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัท	ฯ	มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	42.00	ล้านบาท
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	 ณ	สิน้ปี	2558	บรษิทั	ฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	571.30	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2557	จ�านวน	83.17	ล้านบาท	ซึง่
เพิ่มขึ้นจากผลก�าไรส�าหรับปี	จ�านวน	119.17	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัท	ฯ	มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	35.99	ล้านบาท

	 ณ	ส้ินปี	2559	บรษิทั	ฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	757.67	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	ส้ินปี	2558	จ�านวน	184.41	ล้านบาท	ซึง่
เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทนุในระหว่างปีจ�านวน	329	ล้านบาท	ลดลงจากผลการด�าเนนิงานขาดทนุจ�านวน	80.60	ล้านบาท	และบรษัิท	ฯ 
มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	64.00	ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	0.86	เท่าในปี	2557	,	0.46	เท่าในปี	2558	และ	0.61	เท่าในปี	2559	
ซึ่งในปี	2559	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	สาเหตุหลักเกิดจากในช่วง	ไตรมาสสุดท้ายของปี	บริษัท
มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจ�านวนมากเพ่ือให้เพียงพอส�าหรับการผลิตสินค้าในช่วงไตรมาส	4	ของปี	2559	และ	ไตรมาส	1	ปี	2560	ท�าให้
เงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ในการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น	เป็นจ�านวน	311.06	ล้านบาทในปี	2559	จาก	215.12	ล้านบาทในปี	2558

3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
	 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลงาน	เนื่องจากลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	
การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	จะมีกระบวนการจัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธีประกวดราคา	ท�าให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ	
อาจมีความไม่แน่นอนเพ่ิมมากขึ้น	เน่ืองจากข้ึนอยู่กับความสามารถในการประมูลงาน	นอกจากนี้	ยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ	ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานดังกล่าวจะเปิดประมูลงาน	โดยในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีราย
ได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณร้อยละ	20-30	ของรายได้จากการขายรวม	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทฯ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ติดต่อท�าธุรกิจกันมาเป็นเวลานานท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้ัง	กฟน.	และ	กฟภ.	มาอย่างต่อเนื่อง	และ
ได้รบัความเช่ือถือในด้านคณุภาพของ	หม้อแปลงไฟฟ้า	ประกอบกบับรษิทัฯ	ถอืเป็นหนึง่ในผูผ้ลติเพยีงไม่กีร่ายทีส่ามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีมี่
คุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของหน่วยงานทั้งสองแห่ง	ผู้บริหารจึงเชื่อว่าบริษัทฯ	มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้แก่ทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	และนอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้พยายามขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศให้มากขึ้น
โดยได้จัดตั้งตัวแทนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในทุกๆปี

4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในรอบปีบัญชี	2559	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชีของ 
บริษทัฯ	คอื	บริษทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั	เป็นจ�านวนเงิน	1,100,000	บาท	นอกเหนอืจากค่าตอบแทนดงักล่าว	บริษทัฯ	ไม่มค่ีาบรกิารอืน่ท่ีต้อง
ช�าระให้กับผู้สอบบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด	

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 98,651,779           93,559,103           24,311,507           75,244,323           
เงินลงทุนชัว่คราว 6 221,867,629          20,000,378           221,867,629          20,000,378           
ลูกหนีก้ารค้า - ลูกค้าทัว่ไป - สุทธิ 7 234,551,905          469,621,681          234,551,905          469,621,681          

- บรษิัททีเ่กี่ยวข้อง 7, 8 682,018                815,661                682,018                815,661                
ลูกหนีอ้ืน่ - บรษิัททีเ่กี่ยวข้อง 8 404,723                -                      404,723                731,280                
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 207,542,111          155,277,892          207,542,111          155,277,892          
ภาษีมูลค่าเพิม่รอเรยีกคืน 7,701,859             -                      7,701,859             -                      
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,677,032             6,948,566             4,667,781             6,948,566             
สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 6,863,300             5,107,156             6,754,132             5,064,905             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 782,942,356          751,330,437          708,483,665          733,704,686          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนใน
     - บรษิัทย่อย - สุทธิ 10 -                      -                      156,655,090          18,655,120           
     - บรษิัทรว่ม 11 -                      -                      499,800                -                      
เงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทรว่ม 8 17,000,000           -                      17,000,000           -                      
เงินลงทุนอืน่ 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 
เงินมัดจ าส าหรบัศึกษาความเป็นไปได้ของ
     โครงการลงทุนทีส่ามารถเรยีกคืนได้ 13 81,112,500           -                      -                      -                      
ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 307,204,702          308,632,932          303,836,062          305,264,292          
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ 15 6,535,960             4,134,636             6,535,960             4,134,636             
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  - สุทธิ 18 23,920,340           4,805,557             24,408,910           4,894,965             
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 2,039,140             -                      2,039,140             -                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 437,862,642          317,623,125          511,024,962          332,999,013          

รวมสินทรัพย์ 1,220,804,998       1,068,953,562       1,219,508,627       1,066,703,699       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (   นายเรอืงชัย  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 1

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท งบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)96



งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 98,651,779           93,559,103           24,311,507           75,244,323           
เงินลงทุนชัว่คราว 6 221,867,629          20,000,378           221,867,629          20,000,378           
ลูกหนีก้ารค้า - ลูกค้าทัว่ไป - สุทธิ 7 234,551,905          469,621,681          234,551,905          469,621,681          

- บรษิัททีเ่กี่ยวข้อง 7, 8 682,018                815,661                682,018                815,661                
ลูกหนีอ้ืน่ - บรษิัททีเ่กี่ยวข้อง 8 404,723                -                      404,723                731,280                
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 207,542,111          155,277,892          207,542,111          155,277,892          
ภาษีมูลค่าเพิม่รอเรยีกคืน 7,701,859             -                      7,701,859             -                      
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,677,032             6,948,566             4,667,781             6,948,566             
สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 6,863,300             5,107,156             6,754,132             5,064,905             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 782,942,356          751,330,437          708,483,665          733,704,686          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนใน
     - บรษิัทย่อย - สุทธิ 10 -                      -                      156,655,090          18,655,120           
     - บรษิัทรว่ม 11 -                      -                      499,800                -                      
เงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทรว่ม 8 17,000,000           -                      17,000,000           -                      
เงินลงทุนอืน่ 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 
เงินมัดจ าส าหรบัศึกษาความเป็นไปได้ของ
     โครงการลงทุนทีส่ามารถเรยีกคืนได้ 13 81,112,500           -                      -                      -                      
ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 307,204,702          308,632,932          303,836,062          305,264,292          
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ 15 6,535,960             4,134,636             6,535,960             4,134,636             
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  - สุทธิ 18 23,920,340           4,805,557             24,408,910           4,894,965             
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 2,039,140             -                      2,039,140             -                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 437,862,642          317,623,125          511,024,962          332,999,013          

รวมสินทรัพย์ 1,220,804,998       1,068,953,562       1,219,508,627       1,066,703,699       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (   นายเรอืงชัย  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 1

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท งบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 97



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 311,060,793          215,117,086          311,060,793          215,117,086          
เจ้าหนีก้ารค้า 17 108,381,418          164,556,624          108,381,418          164,556,624          
เจ้าหนีอ้ืน่ - ผูค้้าทัว่ไป 6,271,652             5,215,151             6,271,652             5,215,151             
เจ้าหนีอ้ืน่ - บรษิัททีเ่กี่ยวข้องกัน 8 48,150                 -                      48,150                 294,663                
หนีส้ินทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

- เงินกู้ยืมระยะยาว 16 -                      18,075,400           -                      18,075,400           
- หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 2,708,862             4,060,303             2,708,862             4,060,303             

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 18 -                      29,228,315           -                      29,228,315           
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19 15,341,138           24,953,567           14,773,037           24,627,089           
เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า 7,248,895             3,763,700             7,248,895             3,763,700             
ภาษีมูลค่าเพิม่ค้างจ่าย -                      11,211,996           -                      11,211,996           
หนีส้ินหมุนเวยีนอืน่ 5,217,139             8,992,519             5,187,088             8,741,581             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 456,278,047          485,174,661          455,679,895          484,891,908          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 16 -                      750,000                -                      750,000                
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16 2,752,324             5,487,634             2,752,324             5,487,634             
หนีส้ินตามภาระผูกพันโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน 20 4,106,727             4,276,567             4,106,727             4,276,567             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 6,859,051             10,514,201           6,859,051             10,514,201           

รวมหนีสิ้น 463,137,098          495,688,862          462,538,946          495,406,109          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (   นายเรอืงชัย  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 2

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท งบกำรเงินรวม

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หนว่ย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 270,000,000 หุ้น

   (2558: 200,000,000 หุ้น) 21 270,000,000         200,000,000           270,000,000           200,000,000           
ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
    270,000,000 หุ้น
    (2558: 200,000,000 หุ้น) 270,000,000         200,000,000           270,000,000           200,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21 304,939,064         45,939,064            304,939,064           45,939,064            
ก าไรสะสม

 - จัดสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย 22 20,000,000           20,000,000            20,000,000            20,000,000            
 - ยังไม่ได้จัดสรร 159,400,837         303,928,316           162,030,617           305,358,526           

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 354,281               357,630                -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 754,694,182         570,225,010           756,969,681           571,297,590           
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบรษัิทย่อย 12 2,973,718             3,039,690              -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 757,667,900         573,264,700           756,969,681           571,297,590           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220,804,998       1,068,953,562        1,219,508,627        1,066,703,699        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (   นายเรอืงชัย  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท งบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)98



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หนว่ย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558  31 ธันวำคม 2559  31 ธันวำคม 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 270,000,000 หุ้น

   (2558: 200,000,000 หุ้น) 21 270,000,000         200,000,000           270,000,000           200,000,000           
ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
    270,000,000 หุ้น
    (2558: 200,000,000 หุ้น) 270,000,000         200,000,000           270,000,000           200,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21 304,939,064         45,939,064            304,939,064           45,939,064            
ก าไรสะสม

 - จัดสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย 22 20,000,000           20,000,000            20,000,000            20,000,000            
 - ยังไม่ได้จัดสรร 159,400,837         303,928,316           162,030,617           305,358,526           

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 354,281               357,630                -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 754,694,182         570,225,010           756,969,681           571,297,590           
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบรษัิทย่อย 12 2,973,718             3,039,690              -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 757,667,900         573,264,700           756,969,681           571,297,590           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220,804,998       1,068,953,562        1,219,508,627        1,066,703,699        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน      ) (   นายเรอืงชัย  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท งบกำรเงินรวม
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน�
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม

(หนว่ย : บำท)

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขาย 27 518,341,844       1,209,566,283     518,341,844       1,209,566,283     
รายได้จากการบริการ 27 12,887,371         19,630,065         12,887,371         19,630,065         
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 531,229,215       1,229,196,348     531,229,215       1,229,196,348     

ต้นทนุขำยและบริกำร
ต้นทุนขาย 9, 25, 27 (493,533,380)      (924,766,261)      (493,533,380)      (924,766,261)      
ต้นทุนบริการ 25, 27 (10,022,904)        (11,642,183)        (10,022,904)        (11,642,183)        
รวมต้นทนุขำยและบริกำร (503,556,284)      (936,408,444)      (503,556,284)      (936,408,444)      

ก ำไรข้ันต้น 27,672,931         292,787,904       27,672,931         292,787,904       
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 1,721,653           (654,092)            1,720,902           (661,949)            
รายได้อ่ืน 6,599,899           6,246,341           6,580,363           6,246,341           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 35,994,483         298,380,153       35,974,196         298,372,296       
ค่าใช้จ่ายในการขาย 25 (36,305,856)        (53,218,512)        (36,305,857)        (53,218,512)        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25 (91,135,620)        (86,700,634)        (90,749,560)        (85,010,177)        
รวมค่ำใช้จำ่ย (127,441,476)      (139,919,146)      (127,055,417)      (138,228,689)      

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน (91,446,993)        158,461,007       (91,081,221)        160,143,607       
สว่นแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี 11 (499,800)            -                    -                    -                    
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (91,946,793)        158,461,007       (91,081,221)        160,143,607       
ต้นทุนทางการเงิน (7,760,633)          (8,767,597)          (7,760,633)          (8,767,597)          
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (99,707,426)        149,693,410       (98,841,854)        151,376,010       
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้) 18 19,113,945         (31,142,965)        19,513,945         (31,142,965)        
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (80,593,481)        118,550,445       (79,327,909)        120,233,045       
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
   ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย - สทุธิจากภาษี -                    (1,060,571)          -                    (1,060,571)          
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน - สทุธิจากภาษี (3,349)               357,630             -                    -                    

ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (3,349)               (702,941)            -                    (1,060,571)          
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี (80,596,830)        117,847,504       (79,327,909)        119,172,474       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ      ) (   นายเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้ 4

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม

(หนว่ย : บำท)

2559 2558 2559 2558
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษัท (80,527,981)        118,802,835       (79,327,909)        120,233,045       
สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุม (65,500)              (252,390)            -                    -                    

(80,593,481)        118,550,445       (79,327,909)        120,233,045       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จ
สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษัท (80,530,828)        118,099,894       (79,327,909)        119,172,474       
สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุม (66,002)              (252,390)            -                    -                    

(80,596,830)        117,847,504       (79,327,909)        119,172,474       

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน
ก ำไร (ขำดทุน) (บำทต่อหุ้น) (0.34)                 0.59                  (0.33)                 0.60                  
จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลีย่ถว่งน  ำหนัก (หุ้น) 238,251,366       200,000,000       238,251,366       200,000,000       

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร
(     นำยพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ      ) (   นำยเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร    )

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)100



บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน�
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม

(หนว่ย : บำท)

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขาย 27 518,341,844       1,209,566,283     518,341,844       1,209,566,283     
รายได้จากการบริการ 27 12,887,371         19,630,065         12,887,371         19,630,065         
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 531,229,215       1,229,196,348     531,229,215       1,229,196,348     

ต้นทนุขำยและบริกำร
ต้นทุนขาย 9, 25, 27 (493,533,380)      (924,766,261)      (493,533,380)      (924,766,261)      
ต้นทุนบริการ 25, 27 (10,022,904)        (11,642,183)        (10,022,904)        (11,642,183)        
รวมต้นทนุขำยและบริกำร (503,556,284)      (936,408,444)      (503,556,284)      (936,408,444)      

ก ำไรข้ันต้น 27,672,931         292,787,904       27,672,931         292,787,904       
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 1,721,653           (654,092)            1,720,902           (661,949)            
รายได้อ่ืน 6,599,899           6,246,341           6,580,363           6,246,341           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 35,994,483         298,380,153       35,974,196         298,372,296       
ค่าใช้จ่ายในการขาย 25 (36,305,856)        (53,218,512)        (36,305,857)        (53,218,512)        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25 (91,135,620)        (86,700,634)        (90,749,560)        (85,010,177)        
รวมค่ำใช้จำ่ย (127,441,476)      (139,919,146)      (127,055,417)      (138,228,689)      

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน (91,446,993)        158,461,007       (91,081,221)        160,143,607       
สว่นแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี 11 (499,800)            -                    -                    -                    
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (91,946,793)        158,461,007       (91,081,221)        160,143,607       
ต้นทุนทางการเงิน (7,760,633)          (8,767,597)          (7,760,633)          (8,767,597)          
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (99,707,426)        149,693,410       (98,841,854)        151,376,010       
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้) 18 19,113,945         (31,142,965)        19,513,945         (31,142,965)        
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (80,593,481)        118,550,445       (79,327,909)        120,233,045       
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
   ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย - สทุธิจากภาษี -                    (1,060,571)          -                    (1,060,571)          
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน - สทุธิจากภาษี (3,349)               357,630             -                    -                    

ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (3,349)               (702,941)            -                    (1,060,571)          
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี (80,596,830)        117,847,504       (79,327,909)        119,172,474       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ      ) (   นายเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้ 4

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

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

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม

(หนว่ย : บำท)

2559 2558 2559 2558
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษัท (80,527,981)        118,802,835       (79,327,909)        120,233,045       
สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุม (65,500)              (252,390)            -                    -                    

(80,593,481)        118,550,445       (79,327,909)        120,233,045       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จ
สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษัท (80,530,828)        118,099,894       (79,327,909)        119,172,474       
สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุม (66,002)              (252,390)            -                    -                    

(80,596,830)        117,847,504       (79,327,909)        119,172,474       

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน
ก ำไร (ขำดทุน) (บำทต่อหุ้น) (0.34)                 0.59                  (0.33)                 0.60                  
จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลีย่ถว่งน  ำหนัก (หุ้น) 238,251,366       200,000,000       238,251,366       200,000,000       

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร
(     นำยพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ      ) (   นำยเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร    )

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 101
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หนว่ย : บำท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (99,707,426)       149,693,410       (98,841,854)       151,376,010       
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 42,812,412        40,023,514        42,812,412        40,023,514        
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,955,385          2,495,765          7,955,385          2,495,765          
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและมูลค่ำสินค้ำลดลง 5,349,427          1,026,680          5,349,427          1,026,680          
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ 28,392              (713,137)            28,392              (713,137)            
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจรงิ 1,263,107          485,172             1,263,107          485,172             
ก ำไรจำกกำรปรบัมูลค่ำเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจรงิ (1,867,629)         (378)                  (1,867,629)         (378)                  
ส่วนแบ่งขำดทุนของบรษัิทรว่มตำมวิธีส่วนได้เสีย 499,800             -                   -                   -                   
ค่ำเผื่อหนี้สินตำมภำระผูกพันส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 1,246,425          269,095             1,246,425          269,095             
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบรษัิทย่อย -                   -                   2,000,000          -                   
ดอกเบ้ียจ่ำย 7,760,633          8,767,597          7,760,633          8,767,597          

เงินสดรับจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน (34,659,474)       202,047,718       (32,293,702)       203,730,318       

   สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกค้ำทั่วไป 227,327,779       (326,596,688)      227,327,779       (326,596,688)      
ลูกหนี้กำรค้ำ - บรษัิทที่เกี่ยวข้อง 133,643             2,169,896          133,643             2,169,896          
ลูกหนี้อ่ืน - บรษัิทที่เกี่ยวข้อง (404,723)            -                   326,557             (731,280)            
สินค้ำคงเหลือ (57,613,646)       (20,018,410)       (57,613,646)       (20,018,410)       
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรยีกคืน (18,913,855)       13,145,399        (18,913,855)       13,145,399        
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,271,534          (2,207,907)         2,280,785          (2,207,907)         
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (108,298)            (588,131)            (41,381)             (545,880)            
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,039,140)         -                   (2,039,140)         -                   

   หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ (56,364,913)       98,557,244        (56,364,913)       98,557,244        
เจ้ำหนี้อ่ืน - ผู้ค้ำทั่วไป 1,056,501          2,169,847          1,056,501          2,169,847          
เจ้ำหนี้อ่ืน - บรษัิทที่เกี่ยวข้องกัน 48,150              -                   (246,513)            -                   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (9,612,429)         12,578,952        (9,854,052)         12,547,136        
เงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 3,485,195          6,002                3,485,195          6,002                
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (3,775,382)         3,241,062          (3,554,495)         2,990,125          
จ่ำยหนี้สินตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (1,600,000)         -                   (1,600,000)         -                   

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำน 49,230,942        (15,495,016)       52,088,763        (14,784,198)       
จ่ำยดอกเบ้ีย (7,142,753)         (8,249,800)         (7,142,753)         (8,249,800)         
จ่ำยภำษีเงินได้ (30,562,189)       (16,027,935)       (30,562,189)       (16,027,935)       
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน 11,526,000        (39,772,751)       14,383,821        (39,061,933)       

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 8

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

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

(หนว่ย : บำท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ลดลง -                   773,995             -                   773,995             
เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (199,999,622)      (19,891,595)       (199,999,622)      (19,891,595)       
เงินให้กู้ยืมแก่บรษัิทรว่มเพ่ิมขึ้น (17,000,000)       -                   (17,000,000)       -                   
เงินลงทุนในบรษัิทย่อยเพ่ิมขึ้น -                   -                   (139,999,970)      (18,655,120)       
เงินลงทุนในบรษัิทรว่มเพ่ิมขึ้น (499,800)            -                   (499,800)            -                   
เงินมัดจ าส าหรบัศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
    ที่สามารถเรยีกคืนได้ (81,112,500)       -                   -                   -                   
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 6,000                1,266,552          6,000                1,266,552          
ซื้อสินทรพัย์ (40,873,068)       (19,322,681)       (40,873,068)       (15,954,041)       
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,260,800)         (2,889,949)         (3,260,800)         (2,889,949)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (342,739,790)      (40,063,678)       (401,627,260)      (55,350,158)       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น 94,656,919        148,441,363       94,656,919        148,441,363       
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (18,825,400)       (25,369,459)       (18,825,400)       (25,369,459)       
จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (4,520,896)         (3,651,782)         (4,520,896)         (3,651,782)         
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทุน 329,000,000       -                   329,000,000       -                   
บรษัิทย่อยรบัช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 30                    3,292,080          -                   -                   
จ่ายเงินปันผล (64,000,000)       (35,999,334)       (64,000,000)       (35,999,334)       

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 336,310,653       86,712,868        336,310,623       83,420,788        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบรษัิทย่อย

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,187)               447,038             -                   -                   
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ 5,092,676          7,323,477          (50,932,816)       (10,991,303)       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 93,559,103        86,235,626        75,244,323        86,235,626        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันส้ินปี 98,651,779        93,559,103        24,311,507        75,244,323        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการที่ไม่ใช่เงินสด

    ซื้อสินทรพัย์ตามสัญญาเช่าการเงิน -                   5,596,112          -                   5,596,112          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)104



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

(หนว่ย : บำท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (99,707,426)       149,693,410       (98,841,854)       151,376,010       
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 42,812,412        40,023,514        42,812,412        40,023,514        
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,955,385          2,495,765          7,955,385          2,495,765          
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและมูลค่ำสินค้ำลดลง 5,349,427          1,026,680          5,349,427          1,026,680          
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ 28,392              (713,137)            28,392              (713,137)            
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจรงิ 1,263,107          485,172             1,263,107          485,172             
ก ำไรจำกกำรปรบัมูลค่ำเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจรงิ (1,867,629)         (378)                  (1,867,629)         (378)                  
ส่วนแบ่งขำดทุนของบรษัิทรว่มตำมวิธีส่วนได้เสีย 499,800             -                   -                   -                   
ค่ำเผื่อหนี้สินตำมภำระผูกพันส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 1,246,425          269,095             1,246,425          269,095             
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบรษัิทย่อย -                   -                   2,000,000          -                   
ดอกเบ้ียจ่ำย 7,760,633          8,767,597          7,760,633          8,767,597          

เงินสดรับจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน (34,659,474)       202,047,718       (32,293,702)       203,730,318       

   สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกค้ำทั่วไป 227,327,779       (326,596,688)      227,327,779       (326,596,688)      
ลูกหนี้กำรค้ำ - บรษัิทที่เกี่ยวข้อง 133,643             2,169,896          133,643             2,169,896          
ลูกหนี้อ่ืน - บรษัิทที่เกี่ยวข้อง (404,723)            -                   326,557             (731,280)            
สินค้ำคงเหลือ (57,613,646)       (20,018,410)       (57,613,646)       (20,018,410)       
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรยีกคืน (18,913,855)       13,145,399        (18,913,855)       13,145,399        
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,271,534          (2,207,907)         2,280,785          (2,207,907)         
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (108,298)            (588,131)            (41,381)             (545,880)            
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,039,140)         -                   (2,039,140)         -                   

   หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ (56,364,913)       98,557,244        (56,364,913)       98,557,244        
เจ้ำหนี้อ่ืน - ผู้ค้ำทั่วไป 1,056,501          2,169,847          1,056,501          2,169,847          
เจ้ำหนี้อ่ืน - บรษัิทที่เกี่ยวข้องกัน 48,150              -                   (246,513)            -                   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (9,612,429)         12,578,952        (9,854,052)         12,547,136        
เงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 3,485,195          6,002                3,485,195          6,002                
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (3,775,382)         3,241,062          (3,554,495)         2,990,125          
จ่ำยหนี้สินตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (1,600,000)         -                   (1,600,000)         -                   

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำน 49,230,942        (15,495,016)       52,088,763        (14,784,198)       
จ่ำยดอกเบ้ีย (7,142,753)         (8,249,800)         (7,142,753)         (8,249,800)         
จ่ำยภำษีเงินได้ (30,562,189)       (16,027,935)       (30,562,189)       (16,027,935)       
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน 11,526,000        (39,772,751)       14,383,821        (39,061,933)       

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 8

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หนว่ย : บำท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ลดลง -                   773,995             -                   773,995             
เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (199,999,622)      (19,891,595)       (199,999,622)      (19,891,595)       
เงินให้กู้ยืมแก่บรษัิทรว่มเพ่ิมขึ้น (17,000,000)       -                   (17,000,000)       -                   
เงินลงทุนในบรษัิทย่อยเพ่ิมขึ้น -                   -                   (139,999,970)      (18,655,120)       
เงินลงทุนในบรษัิทรว่มเพ่ิมขึ้น (499,800)            -                   (499,800)            -                   
เงินมัดจ าส าหรบัศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
    ที่สามารถเรยีกคืนได้ (81,112,500)       -                   -                   -                   
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 6,000                1,266,552          6,000                1,266,552          
ซื้อสินทรพัย์ (40,873,068)       (19,322,681)       (40,873,068)       (15,954,041)       
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,260,800)         (2,889,949)         (3,260,800)         (2,889,949)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (342,739,790)      (40,063,678)       (401,627,260)      (55,350,158)       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น 94,656,919        148,441,363       94,656,919        148,441,363       
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (18,825,400)       (25,369,459)       (18,825,400)       (25,369,459)       
จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (4,520,896)         (3,651,782)         (4,520,896)         (3,651,782)         
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทุน 329,000,000       -                   329,000,000       -                   
บรษัิทย่อยรบัช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 30                    3,292,080          -                   -                   
จ่ายเงินปันผล (64,000,000)       (35,999,334)       (64,000,000)       (35,999,334)       

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 336,310,653       86,712,868        336,310,623       83,420,788        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบรษัิทย่อย

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,187)               447,038             -                   -                   
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ 5,092,676          7,323,477          (50,932,816)       (10,991,303)       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 93,559,103        86,235,626        75,244,323        86,235,626        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันส้ินปี 98,651,779        93,559,103        24,311,507        75,244,323        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการที่ไม่ใช่เงินสด

    ซื้อสินทรพัย์ตามสัญญาเช่าการเงิน -                   5,596,112          -                   5,596,112          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 105



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

 

บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 
1. ลักษณะการด าเนินงาน 

 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 
บริษัทได้รับการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2554 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 31.48) Mr. Thatnakhone 
Thammavong (ถือหุ้นร้อยละ 15.74) และ Mr. Chanthanome Phommany (ถือหุ้นร้อยละ 15.74)   

 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าและผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ
บริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 
  

- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution Transformer) มีก าลังไฟตั้งแต่ 10-5000 KVA 
- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก าลัง (Power Transformer) มีก าลังไฟตั้งแต่ 5000-30000 KVA 
- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer) จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้า
ต้องการ เช่น Earthling Transformer Dry-Type Class F&H Unit Substation Pad mounted  

 
นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา
งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหม้อแปลง งานบริการเติมน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า              
เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท 
และลูกค้าทั่วไป 
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บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 
1. ลักษณะการด าเนินงาน 

 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 
บริษัทได้รับการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2554 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 31.48) Mr. Thatnakhone 
Thammavong (ถือหุ้นร้อยละ 15.74) และ Mr. Chanthanome Phommany (ถือหุ้นร้อยละ 15.74)   

 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าและผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ
บริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 
  

- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution Transformer) มีก าลังไฟตั้งแต่ 10-5000 KVA 
- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก าลัง (Power Transformer) มีก าลังไฟตั้งแต่ 5000-30000 KVA 
- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer) จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้า
ต้องการ เช่น Earthling Transformer Dry-Type Class F&H Unit Substation Pad mounted  

 
นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา
งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหม้อแปลง งานบริการเติมน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า              
เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท 
และลูกค้าทั่วไป 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดท าเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้
ยึดถืองบการเงินที่จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ  
 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปล่ียนแปลง
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรงุ 2559)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรงุ 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรงุ 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรงุ 2559) นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับ

ความช่วยเหลือจากรฐับาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบับคุคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยคา่ของสินทรพัย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้ิน หนี้สินท่ีอาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรงุ 2559)  การบัญชสี าหรบัการปรบัโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรงุ 2559)  การบัญชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 (ปรับปรงุ 2559)  การบัญชสี าหรบักิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรงุ 2559)  การแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรงุ 2559) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรงุ 2559) การรว่มการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรงุ 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัสว่นได้เสยีในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรงุ 2559) การวัดมลูคา่ยุติธรรม 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง  2559) ความช่วยเหลือจากรฐับาล-กรณีท่ีไม่มคีวามเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมด าเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง  2559) สัญญาเชา่ด าเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เชา่ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรุง  2559) ภาษีเงินได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือ

หุ้น 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง  2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรุง  2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรุง  2559) รายได-้รายการแลกเปลีย่นเกี่ยวกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรุง  2559) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2559) 
การเปลีย่นแปลงในหนี้สินทีเ่กดิขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ี
มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบดว้ยสัญญาเชา่หรือไม ่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) 

การปรับปรุงย้อนหลังภายใตม้าตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 29 (ปรับปรงุ 
2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากัดสินทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนข้ันต่ าและ
ปฏสิัมพันธ์ของรายการเหลา่นี้ ส าหรบัมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยคา่ของสินทรพัย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้ิน หนี้สินท่ีอาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรงุ 2559)  การบัญชสี าหรบัการปรบัโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรงุ 2559)  การบัญชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 (ปรับปรงุ 2559)  การบัญชสี าหรบักิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรงุ 2559)  การแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรงุ 2559) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรงุ 2559) การรว่มการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรงุ 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัสว่นได้เสยีในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรงุ 2559) การวัดมลูคา่ยุติธรรม 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง  2559) ความช่วยเหลือจากรฐับาล-กรณีท่ีไม่มคีวามเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมด าเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง  2559) สัญญาเชา่ด าเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เชา่ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรุง  2559) ภาษีเงินได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือ

หุ้น 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง  2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรุง  2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรุง  2559) รายได-้รายการแลกเปลีย่นเกี่ยวกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรุง  2559) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2559) 
การเปลีย่นแปลงในหนี้สินทีเ่กดิขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ี
มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบดว้ยสัญญาเชา่หรือไม ่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) 

การปรับปรุงย้อนหลังภายใตม้าตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 29 (ปรับปรงุ 
2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากัดสินทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนข้ันต่ าและ
ปฏสิัมพันธ์ของรายการเหลา่นี้ ส าหรบัมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2559) 
สัญญาส าหรบัการก่อสร้างอสังหาริมทรพัย์ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรพัย์จากลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

ต้นทุนการเปิดหนา้ดินในชว่งการผลิตส าหรับเหมืองผิวดนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน าส่งรฐั 

ประกาศสภาวิชาชพีบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบญัชีส าหรบัการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน 

 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซึ่งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินในปีที่ถือปฏิบัติ   

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  

 
งบการเงินนี้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกใน
การวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เคร่ืองมือทางการเงินที่ไมใ่ชต่ราสารอนุพันธ์              
ที่วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

มูลค่ายุตธิรรม 

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก าหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 20 

 
(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ  

 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวน
เงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคัญซึ่งมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมี
การปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้  

 
หมายเหตุข้อ  18 ภาษีเงินได้ของปปีัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
หมายเหตุข้อ  20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุข้อ  29 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 
และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า  หรือการตั้งราคา 
บริษัทประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 
ดังนี้  

 
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินอย่างเดียวกัน 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 

ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลที่ไม่

สามารถอ้างอิงได้) 
 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคัญซึ่งมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมี
การปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้  

 
หมายเหตุข้อ  18 ภาษีเงินได้ของปปีัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
หมายเหตุข้อ  20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุข้อ  29 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 
และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า  หรือการตั้งราคา 
บริษัทประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 
ดังนี้  

 
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินอย่างเดียวกัน 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 

ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลที่ไม่

สามารถอ้างอิงได้) 
 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

 
 

 

(ง) เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมนี้ไดร้วมงบการเงินของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย QTC – Panco 
Co., Ltd. และ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 85.00 และร้อยละ 99.99 
ตามล าดับ 
 
ยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายได้รวมของบริษัทย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้  

 

 
 สินทรพัย์รวมของบริษัทย่อยคิด

เป็นอัตราร้อยละในสินทรัพยร์วม 
รายได้รวมของบริษัทยอ่ย 

คิดเป็นอัตราร้อยละในรายได้รวม 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ 2559 2558 2559 2558 
      
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 1.71 2.06 - - 
บริษัท คิวทีซ ีโกลบอล 
   พาวเวอร์ จ ากัด 

 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 11.38 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ หัก
กลบออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
 
งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท างบ
การ เงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน 
 
งบการเงินของบริษัท QTC – Panco Co., Ltd. ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่รวมอยู่ในงบการเงิน
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้ง บริษัท คิวทีซี โกลบอล 
เพาเวอร์ จ ากัด เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท (จ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้
เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 130,000,000 บาท จาก 10,000,000 บาท เป็น 
140,000,000 บาท (โดยให้บริษัทย่อยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อใช้
เป็นเงินทุนในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ประเทศพม่า โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
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บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น
ท าให้เกดิผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง  

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

  

 นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังตอ่ไปนี้ได้ถือปฏิบัตโิดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน                
 

เงินตราต่างประเทศ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น 
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  

 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน  
 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ  
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่รายงาน 
 

รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตรา 
ณ วันที่เกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

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

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

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

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)112



 

บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น
ท าให้เกดิผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง  

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

  

 นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังตอ่ไปนี้ได้ถือปฏิบัตโิดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน                
 

เงินตราต่างประเทศ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น 
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  

 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน  
 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ  
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่รายงาน 
 

รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตรา 
ณ วันที่เกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

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

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

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

 

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ   
ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ านวนหนี้ที่ คาดว่าจะเรียก
เก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ 
 
สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนค านวณโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่วน
เพิ่มที่จะผลิตให้แล้วเสร็จ (ส าหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะขาย 
 
ต้นทุนในการซื้อสินค้าประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น หักด้วยส่วนลดและ
เงินที่ได้รับคืนจากการซ้ือสินค้า (ถ้ามี) 
 
ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่า
โสหุ้ยการผลิต ซึ่งปันส่วนตามขั้นตอนการผลิต 
 
บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้า เมื่อสินค้าเคล่ือนไหวช้า 
หรือเมื่อเส่ือมคุณภาพ 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทจะบันทึกผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงิน
ลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย และเงินลงทุนในบริษทัรว่มที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน 
 
บริษัทจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนน้ีเมื่อมีส่ิงบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอ่ืน 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน 
 
 

รายงานประจ�าปี 2559บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 113



 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้าง
เอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถาน
ที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน  บันทึกบัญชีแยก
จากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญ  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ที่เช่า 
การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หักด้วยค่าเส่ือม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละปีเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้าง
เอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถาน
ที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน  บันทึกบัญชีแยก
จากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญ  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ที่เช่า 
การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หักด้วยค่าเส่ือม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละปีเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

 

ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้  
 

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

 
บริษัทไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่
มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในก าไรหรือขาดทุน  
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี  
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
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รายได ้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
รายไดจ้ากการขายสินค้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่
มีนัยส าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้ายังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่
แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ   
 
ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง   
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 
ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
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รายได ้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
รายไดจ้ากการขายสินค้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่
มีนัยส าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้ายังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่
แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ   
 
ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง   
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 
ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่
บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรับรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัท จะถูกจัดเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมู ลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่า
เส่ือมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น   
 
การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้อง
จ่ายให้ผู้ให้เช่าจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการ
ใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงน้ันจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให้บริษัทมีสิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ 
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รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
บริษัทแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามัญ ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายระหว่างปีโดยถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก  
 

การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 

การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร 
 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

4.1 ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 
 

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รับรูถ้ึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันอาจเกิดมาจากการที่ไม่
สามารถเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้
คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 
 

4.1.2 ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมลูค่าสินค้าลดลง 
 

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการ            
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาค้างคงค้าง และการเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

 
4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและเมื่ออายุการให้ผลประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่
เส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
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รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
บริษัทแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามัญ ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายระหว่างปีโดยถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก  
 

การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 

การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร 
 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

4.1 ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 
 

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รับรูถ้ึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันอาจเกิดมาจากการที่ไม่
สามารถเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้
คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 
 

4.1.2 ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมลูค่าสินค้าลดลง 
 

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการ            
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาค้างคงค้าง และการเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

 
4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและเมื่ออายุการให้ผลประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ี
เส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 
 

 

4.1.4 ผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน  
 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือน
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี ่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการ
ก าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้  

 

4.1.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของบริษัทท่ีน ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความ          
ไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี 

 

4.1.6 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความ 
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว  
 

4.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        

เงินสด  92,809   107,106  78,440  100,000 
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน 25,190,723  23,757,398  8,667,666  5,449,724 
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรพัย ์ 73,368,247  69,694,599  15,565,401  69,694,599 

รวม 98,651,779    93,559,103  24,311,507  75,244,323 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
สกุลเงินบาท 81,207,318  75,155,558  24,222,329  75,155,558 
สกุลเงินออสเตรเลีย 89,178  88,765  89,178   88,765 
สกุลเงินกีบลาว 17,355,283  18,314,780  -          -         

รวม 98,651,779  93,559,103  24,311,507  75,244,323 
 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี ้
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  20,000,378  108,405  20,000,378  108,405 
บวก เงินลงทุนเพิม่ 700,247,322  228,000,000  700,247,322  228,000,000 
หัก   จ าหน่ายออก                                                                      (500,247,700)  (208,108,405)  (500,247,700)  (208,108,405) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า 
 

1,867,629 
  

378 
  

1,867,629 
  

378 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  221,867,629  20,000,378  221,867,629  20,000,378 

 
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุน
ดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน 

 
 

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
กิจการอื่นๆ  253,668,099  480,782,490  253,668,099  480,782,490 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      682,018  815,661  682,018  815,661 
รวม 254,350,117  481,598,151  254,350,117  481,598,151 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,116,194)  (11,160,809)  (19,116,194)  (11,160,809) 
สุทธิ 235,233,923  470,437,342  235,233,923  470,437,342 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
สกุลเงินบาท 81,207,318  75,155,558  24,222,329  75,155,558 
สกุลเงินออสเตรเลีย 89,178  88,765  89,178   88,765 
สกุลเงินกีบลาว 17,355,283  18,314,780  -          -         

รวม 98,651,779  93,559,103  24,311,507  75,244,323 
 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี ้
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  20,000,378  108,405  20,000,378  108,405 
บวก เงินลงทุนเพิม่ 700,247,322  228,000,000  700,247,322  228,000,000 
หัก   จ าหน่ายออก                                                                      (500,247,700)  (208,108,405)  (500,247,700)  (208,108,405) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า 
 

1,867,629 
  

378 
  

1,867,629 
  

378 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  221,867,629  20,000,378  221,867,629  20,000,378 

 
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุน
ดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน 

 
 

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
กิจการอื่นๆ  253,668,099  480,782,490  253,668,099  480,782,490 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      682,018  815,661  682,018  815,661 
รวม 254,350,117  481,598,151  254,350,117  481,598,151 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,116,194)  (11,160,809)  (19,116,194)  (11,160,809) 
สุทธิ 235,233,923  470,437,342  235,233,923  470,437,342 

 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ดังนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป        
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 111,535,978  327,561,193  111,535,978  327,561,193 
เกินก าหนดช าระ :        

ไม่เกิน 3 เดือน 110,702,344  128,095,466  110,702,344  128,095,466 
3 – 6 เดือน 9,112,336  9,298,178  9,112,336  9,298,178 
6 – 12 เดือน 3,201,247  4,645,444  3,201,247  4,645,444 
มากกว่า 12 เดือน 19,116,194  11,182,209  19,116,194  11,182,209 

รวม 253,668,099  480,782,490  253,668,099  480,782,490 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,116,194)  (11,160,809)  (19,116,194)  (11,160,809) 
สุทธิ 234,551,905  469,621,681  234,551,905  469,621,681 
        
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกีย่วข้อง        
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 316,292  815,661  316,292  815,661 
เกินก าหนดช าระ :        

ไม่เกิน 3 เดือน 365,726  -          365,726  -         
รวม 682,018  815,661  682,018  815,661 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือ่แก่ลูกค้าของบรษิัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 - 90 วัน 
 
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
สกุลเงินบาท  241,763,628  457,823,508  241,763,628  457,823,508 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 5,719,671  11,793,619  5,719,671  11,793,619 
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย 6,866,818  11,981,024  6,866,818  11,981,024 

รวม 254,350,117  481,598,151  254,350,117  481,598,151 
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บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การค้าส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดังนี้ 
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  11,160,809  8,665,044  11,160,809  8,665,044 
ตั้งค่าเผื่อเพิ่มในระหว่างป ี 8,753,395  3,733,928  8,753,395  3,733,928 
กลับรายการในระหว่างป ี (798,010)  (1,238,163)  (798,010)  (1,238,163) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  19,116,194  11,160,809  19,116,194  11,160,809 
 

8. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรือกรรมการ
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทั่วไป และใกล้เคียงกับราคาตลาด 
 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
มีดังนี ้
 
    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 นโยบาย                 
การก าหนดราคา 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
รายได้ขายสินค้า      
   - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ราคาตลาด 5,280,090 3,700,700 5,280,090 3,700,700 
      
รายได้ดอกเบี้ยรับ      
   - บริษัทรว่ม ตามสัญญา 656,685             - 656,685             - 
      
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      
   - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตกลงร่วมกัน 188,000 42,000 188,000 336,663 
      

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ      
ผลประโยชน์ปัจจุบัน  13,845,452 19,017,563 13,845,452 19,017,563 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1,684,483 152,585 1,684,483 152,585 

รวม  15,529,935 19,170,148 15,529,935 19,170,148 
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บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การค้าส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดังนี้ 
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  11,160,809  8,665,044  11,160,809  8,665,044 
ตั้งค่าเผื่อเพิ่มในระหว่างป ี 8,753,395  3,733,928  8,753,395  3,733,928 
กลับรายการในระหว่างป ี (798,010)  (1,238,163)  (798,010)  (1,238,163) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  19,116,194  11,160,809  19,116,194  11,160,809 
 

8. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรือกรรมการ
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทั่วไป และใกล้เคียงกับราคาตลาด 
 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
มีดังนี ้
 
    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 นโยบาย                 
การก าหนดราคา 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
รายได้ขายสินค้า      
   - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ราคาตลาด 5,280,090 3,700,700 5,280,090 3,700,700 
      
รายได้ดอกเบี้ยรับ      
   - บริษัทรว่ม ตามสัญญา 656,685             - 656,685             - 
      
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      
   - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตกลงร่วมกัน 188,000 42,000 188,000 336,663 
      

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ      
ผลประโยชน์ปัจจุบัน  13,845,452 19,017,563 13,845,452 19,017,563 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1,684,483 152,585 1,684,483 152,585 

รวม  15,529,935 19,170,148 15,529,935 19,170,148 

 
 
 
 

 

ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 
 ความสมัพนัธ์ 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง      
บริษัท ควิ.ที.ซี. เซอร์วิส เชยีงใหม่ จ ากัด ญาติของกรรมการ 682,018 815,661 682,018 815,661 

      
ลูกหนี้อ่ืน – บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง      

QTC-PANCO Co., Ltd.  บริษัทย่อย             -             -             - 731,280 
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั บริษัทรว่ม      404,723            -          404,723                    - 
รวม  404,723                   - 404,723       731,280 
      
เงินให้กูย้ืมแก่ – บริษัทร่วม      

    บริษัท พีพีดับบลวิอี จ ากัด บริษัทรว่ม 17,000,000           - 17,000,000           - 
      
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย – บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง      
    บริษัท คิว.ที.ซี.เซอร์วสิ เชยีงใหม่ จ ากัด ญาติของกรรมการ 48,150           - 48,150           - 
    QTC-PANCO Co., Ltd. บริษัทย่อย           -           -           - 294,663 

รวม  48,150              - 48,150 294,663 
      
หนี้สินตามภาระผกูพันผลประโยชนพ์นกังาน      

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - ผู้บริหารส าคัญ       647,254 1,448,760      647,254 1,448,760 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (มีก าหนดช าระคืนภายในวันที่ 24 มกราคม 2560) 
จ านวนเงิน 17 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่มีค้ าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท
ไม่มีความประสงค์ที่จะเรียกช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของ
บริษัทร่วม 
 

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        

วัตถุดิบ 108,038,463  80,629,361  108,038,463  80,629,361 
งานระหว่างท า  10,522,042  7,501,596  10,522,042  7,501,596 
สินค้าส าเร็จรูป 72,730,627  61,108,350  72,730,627  61,108,350 
สินค้าระหว่างทาง 26,068,761  10,506,940  26,068,761  10,506,940 
รวม 217,359,893  159,746,247  217,359,893  159,746,247 
หัก ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและ

มูลค่าสินค้าลดลง 
 

(9,817,782) 
  

(4,468,355) 
  

(9,817,782) 
  

(4,468,355) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 207,542,111  155,277,892  207,542,111  155,277,892 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทกึเป็น

ค่าใชจ้่ายและรายได้รวมใน 
    บัญชีต้นทุนขาย 

       

- ต้นทุนขาย 488,183,953  923,739,581  488,183,953  923,739,581 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิ 
    ที่คาดว่าจะได้รับ 

9,641,348  4,147,223  9,641,348  4,147,223 

- กลับรายการการปรับลดมูลค่า (4,291,921)  (3,120,543)  (4,291,921)  (3,120,543) 
สุทธิ 493,533,380  924,766,261  493,533,380  924,766,261 
 
บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 ดังต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  4,468,355  3,441,675  4,468,355  3,441,675 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธ ิ     

ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9,641,348 
  

4,147,223 
  

9,641,348 
  

4,147,223 
กลับรายการการปรับลดมูลค่า (4,291,921)  (3,120,543)  (4,291,921)  (3,120,543) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  9,817,782  4,468,355  9,817,782  4,468,355 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 
    (หน่วย : พันบาท) 
  

ทุนช าระแลว้ 
สัดส่วนการถือหุน้  

(ร้อยละ) 

งบการเงินเฉพาะ             
ของบริษัท 

(วิธรีาคาทุน) 
บริษัท ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

        
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 21,947 21,947 85.00 85.00 18,655 18,655 
บริษัท คิวทีซ ีโกลบอล 

พาวเวอร์ จ ากัด 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

140,000 
   

    - 
 

99.99 
 

   - 140,000      - 
รวม      158,655 18,655 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า      (2,000)     - 
สุทธ ิ          156,655 18,655 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทกึเป็น

ค่าใชจ้่ายและรายได้รวมใน 
    บัญชีต้นทุนขาย 

       

- ต้นทุนขาย 488,183,953  923,739,581  488,183,953  923,739,581 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิ 
    ที่คาดว่าจะได้รับ 

9,641,348  4,147,223  9,641,348  4,147,223 

- กลับรายการการปรับลดมูลค่า (4,291,921)  (3,120,543)  (4,291,921)  (3,120,543) 
สุทธิ 493,533,380  924,766,261  493,533,380  924,766,261 
 
บริษัทมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 ดังต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  4,468,355  3,441,675  4,468,355  3,441,675 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธ ิ     

ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9,641,348 
  

4,147,223 
  

9,641,348 
  

4,147,223 
กลับรายการการปรับลดมูลค่า (4,291,921)  (3,120,543)  (4,291,921)  (3,120,543) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  9,817,782  4,468,355  9,817,782  4,468,355 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 
    (หน่วย : พันบาท) 
  

ทุนช าระแลว้ 
สัดส่วนการถือหุน้  

(ร้อยละ) 

งบการเงินเฉพาะ             
ของบริษัท 

(วิธรีาคาทุน) 
บริษัท ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

        
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 21,947 21,947 85.00 85.00 18,655 18,655 
บริษัท คิวทีซ ีโกลบอล 

พาวเวอร์ จ ากัด 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

140,000 
   

    - 
 

99.99 
 

   - 140,000      - 
รวม      158,655 18,655 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า      (2,000)     - 
สุทธ ิ          156,655 18,655 

 

 

บริษัทย่อย QTC – Panco Co., Ltd ไม่มีรายได้จากการขายสินค้าตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการท า
การตลาดในประเทศลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท (ร้อยละ 85) เป็นจ านวนเงิน 16.66 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เงินฝากธนาคารที่บริษัทย่อยได้รับจากการ
ช าระทุนจดทะเบียน น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน – ตามวิธีราคาทุน เป็นจ านวน 1.80 ล้านบาท บริษัทจึง
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นจ านวน 2.00 ล้านบาท  
 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
    (หน่วย : พันบาท) 

  ทุนช าระแลว้ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

งบการเงินเฉพาะ             
ของบริษัท 

(วิธีราคาทุน) 
งบการเงินรวมของบรษิัท 

(วิธีสว่นได้เสยี) 
บริษัท ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

          
บริษัท พพีีดบับลิวอี 
จ ากัด 

ผลิตและจ าหนา่ยไฟฟา้
จากพลังงานทางเลือก 

 
1,000 

 
    - 

 
49.98 

 
     - 500     -     -     - 

 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ร่วมกันจัดตั้งบริษัท พีพี
ดับบลิวอี จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยแต่ละบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.98 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษัทได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขการใช้สิทธิในการออก
เสียงและข้อตกลงอ่ืนๆ ตามสัญญา สรุปว่าบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว ดังนั้นบริษัท
จึงถือว่าบริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด เป็นบริษัทร่วมและรับรู้เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

(วิธีส่วนได้เสีย) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

(ราคาทุน) 
   
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559                           -                               - 
ลงทุนในระหว่างป ี– ราคาทุน 499,800 499,800 
หัก ส่วนแบง่ขาดทุนของบรษิัทรว่ม (499,800)                           - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                       - 499,800 
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12. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ส าคัญของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559  2558 
    

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 15%  15% 
สินทรัพย์หมุนเวียน 17,364,534  18,652,248 
สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 3,368,640  3,368,640 
หนี้สินหมุนเวยีน 462,391  1,308,698 
สินทรัพย์สทุธ ิ 20,270,783  20,712,190 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,973,718  3,039,690 
    
รายได้อื่น 751  7,856 
ค่าใชจ้่าย (437,419)  (1,690,457) 
ขำดทุนส ำหรับป ี (436,668)  (1,682,601) 
    
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (65,500)  (252,390) 
    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (959,497)  (263,780) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ               -  (3,368,640) 
เงินสดสุทธิได้มาจากจากกิจกรรมจัดหาเงิน                -  21,947,220 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (959,497)  18,314,800 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากัด ไม่มี
สาระส าคัญต่องบการเงินรวม 

 
13. เงินมัดจ าส าหรับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนที่สามารถเรียกคืนได้ 

 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ท าบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้น
กับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงค์โปร์ 2 แห่ง ซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจพลังงาน
ทดแทน ในประเทศพม่า โดยบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15 คิดเป็นจ านวนเงิน 
12.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้าเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาผลตอบแทนจาก
โครงการพลังงานทดแทนดังกล่าว จ านวนเงิน 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 81.11 ล้านบาท) ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวบริษัทย่อยต้องท าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 
2560 หากผลตอบแทนจากการศึกษาโครงการนี้ไม่เป็นที่พอใจ บริษัทย่อยสามารถเรียกคืนเงินมัดจ าดังกล่าวทั้ง
จ านวน  
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12. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ส าคัญของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559  2558 
    

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 15%  15% 
สินทรัพย์หมุนเวียน 17,364,534  18,652,248 
สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 3,368,640  3,368,640 
หนี้สินหมุนเวยีน 462,391  1,308,698 
สินทรัพย์สทุธ ิ 20,270,783  20,712,190 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,973,718  3,039,690 
    
รายได้อื่น 751  7,856 
ค่าใชจ้่าย (437,419)  (1,690,457) 
ขำดทุนส ำหรับป ี (436,668)  (1,682,601) 
    
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (65,500)  (252,390) 
    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (959,497)  (263,780) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ               -  (3,368,640) 
เงินสดสุทธิได้มาจากจากกิจกรรมจัดหาเงิน                -  21,947,220 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (959,497)  18,314,800 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากัด ไม่มี
สาระส าคัญต่องบการเงินรวม 

 
13. เงินมัดจ าส าหรับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนที่สามารถเรียกคืนได้ 

 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ท าบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้น
กับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงค์โปร์ 2 แห่ง ซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจพลังงาน
ทดแทน ในประเทศพม่า โดยบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15 คิดเป็นจ านวนเงิน 
12.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้าเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาผลตอบแทนจาก
โครงการพลังงานทดแทนดังกล่าว จ านวนเงิน 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 81.11 ล้านบาท) ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวบริษัทย่อยต้องท าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 
2560 หากผลตอบแทนจากการศึกษาโครงการนี้ไม่เป็นที่พอใจ บริษัทย่อยสามารถเรียกคืนเงินมัดจ าดังกล่าวทั้ง
จ านวน  

 

14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ    
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องจกัร   เครื่องจกัร  
  อาคาร และอุปกรณ ์ อุปกรณแ์ละ  และอุปกรณ ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

รำคำทนุ        
1 มกราคม 2558 33,216,054 158,663,412 231,972,392 40,007,718 30,604,532 1,120,978 495,585,086 
ซื้อเพิ่ม  252,000 2,611,744 10,908,390 1,475,585 5,650,996 3,860,110 24,758,825 
จ าหน่าย         - (38,875) (1,593,050) (835,642) (2,650,953)        - (5,118,520) 
โอนเข้า / (โอนออก) 108,000 1,121,495 2,965,566 37,450 59,596 (4,292,107)        - 
ส่วนปรับปรุงจากการ 
    แปลงค่างบการเงิน        -        - 121,220        -        -        - 121,220 
31 ธันวาคม 2558 33,576,054 162,357,776 244,374,518 40,685,111 33,664,171 688,981 515,346,611 
ซื้อเพิ่ม         - 4,824,651 10,360,215 3,964,451        - 21,723,751 40,873,068 
จ าหน่าย        - (358,480) (312,336) (275,412)        -        - (946,228) 
โอนเข้า / (โอนออก)        - 2,028,638 3,824,102 78,200        - (5,930,940)        - 
31 ธันวาคม 2559 33,576,054 168,852,585 258,246,499 44,452,350 33,664,171 16,481,792 555,273,451 
        
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
1 มกราคม 2558        - 38,668,530 90,371,243 24,164,961 18,956,345        - 172,161,079 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี        - 9,203,843 20,118,047 5,478,147 4,356,410        - 39,156,447 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย        - (5,854) (1,213,299) (733,745) (2,650,949)        - (4,603,847) 

31 ธันวาคม 2558        - 47,866,519 109,275,991 28,909,363 20,661,806        - 206,713,679 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี        - 9,886,686 21,585,245 5,486,915 4,994,090        - 41,952,936 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย        - (97,215) (271,344) (229,307)         -        - (597,866) 

31 ธันวาคม 2559        - 57,655,990 130,589,892 34,166,971 25,655,896        - 248,068,749 
        
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี        
31 ธันวาคม 2558 33,576,054 114,491,257 135,098,527 11,775,748 13,002,365 688,981 308,632,932 
31 ธันวาคม 2559 33,576,054 111,196,595 127,656,607 10,285,379 8,008,275 16,481,792 307,204,702 
 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี2558       
ต้นทุนขาย       25,032,096 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       14,124,351 
   รวม       39,156,447 
       
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี2559       
ต้นทุนขาย       27,400,051 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       14,552,885 
   รวม       41,952,936 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

   เครื่องจกัร   เครื่องจกัร  
  อาคาร และอุปกรณ ์ อุปกรณแ์ละ  และอุปกรณ ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

รำคำทนุ        
1 มกราคม 2558 33,216,054 158,663,412 231,972,392 40,007,718 30,604,532 1,120,978 495,585,086 
ซื้อเพิ่ม  252,000 2,611,744 7,660,970 1,475,585 5,650,996 3,860,110 21,511,405 
จ าหน่าย           - (38,875) (1,593,050) (835,642) (2,650,953)           - (5,118,520) 
โอนเข้า / (โอนออก) 108,000 1,121,495 2,965,566 37,450 59,596 (4,292,107)          - 
31 ธันวาคม 2558 33,576,054 162,357,776 241,005,878 40,685,111 33,664,171 688,981 511,977,971 
ซื้อเพิ่ม           - 4,824,651 10,360,215 3,964,451          - 21,723,751 40,873,068 
จ าหน่าย          - (358,480) (312,336) (275,412)          -          - (946,228) 
โอนเข้า / (โอนออก)          - 2,028,638 3,824,102 78,200          - (5,930,940)          - 
31 ธันวาคม 2559 33,576,054 168,852,585 254,877,859 44,452,350 33,664,171 16,481,792 551,904,811 
        
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
1 มกราคม 2558          - 38,668,530 90,371,243 24,164,961 18,956,345           - 172,161,079 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           - 9,203,843 20,118,047 5,478,147 4,356,410           - 39,156,447 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย          - (5,854) (1,213,299) (733,745) (2,650,949)          - (4,603,847) 

31 ธันวาคม 2558          - 47,866,519 109,275,991 28,909,363 20,661,806          - 206,713,679 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           - 9,886,686 21,585,245 5,486,915 4,994,090           - 41,952,936 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย          - 

 
(97,215) 

 
(271,344) 

 
(229,307)          -          - 

 
(597,866) 

31 ธันวาคม 2559           - 57,655,990 130,589,892 34,166,971 25,655,896           - 248,068,749 
        
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี        
31 ธันวาคม 2558 33,576,054 114,491,257 131,729,887 11,775,748 13,002,365 688,981 305,264,292 
31 ธันวาคม 2559 33,576,054 111,196,595 124,287,967 10,285,379 8,008,275 16,481,792 303,836,062 
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี2558        
ต้นทุนขาย       25,032,096 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       14,124,351 
    รวม       39,156,447 
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี2559        
ต้นทุนขาย       27,400,051 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       14,522,885 
    รวม       41,952,936 

 
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 127.67 ล้านบาท (2558 : 82.53 ล้านบาท) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

   เครื่องจกัร   เครื่องจกัร  
  อาคาร และอุปกรณ ์ อุปกรณแ์ละ  และอุปกรณ ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

รำคำทนุ        
1 มกราคม 2558 33,216,054 158,663,412 231,972,392 40,007,718 30,604,532 1,120,978 495,585,086 
ซื้อเพิ่ม  252,000 2,611,744 7,660,970 1,475,585 5,650,996 3,860,110 21,511,405 
จ าหน่าย           - (38,875) (1,593,050) (835,642) (2,650,953)           - (5,118,520) 
โอนเข้า / (โอนออก) 108,000 1,121,495 2,965,566 37,450 59,596 (4,292,107)          - 
31 ธันวาคม 2558 33,576,054 162,357,776 241,005,878 40,685,111 33,664,171 688,981 511,977,971 
ซื้อเพิ่ม           - 4,824,651 10,360,215 3,964,451          - 21,723,751 40,873,068 
จ าหน่าย          - (358,480) (312,336) (275,412)          -          - (946,228) 
โอนเข้า / (โอนออก)          - 2,028,638 3,824,102 78,200          - (5,930,940)          - 
31 ธันวาคม 2559 33,576,054 168,852,585 254,877,859 44,452,350 33,664,171 16,481,792 551,904,811 
        
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
1 มกราคม 2558          - 38,668,530 90,371,243 24,164,961 18,956,345           - 172,161,079 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           - 9,203,843 20,118,047 5,478,147 4,356,410           - 39,156,447 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย          - (5,854) (1,213,299) (733,745) (2,650,949)          - (4,603,847) 

31 ธันวาคม 2558          - 47,866,519 109,275,991 28,909,363 20,661,806          - 206,713,679 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           - 9,886,686 21,585,245 5,486,915 4,994,090           - 41,952,936 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย          - 

 
(97,215) 

 
(271,344) 

 
(229,307)          -          - 

 
(597,866) 

31 ธันวาคม 2559           - 57,655,990 130,589,892 34,166,971 25,655,896           - 248,068,749 
        
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี        
31 ธันวาคม 2558 33,576,054 114,491,257 131,729,887 11,775,748 13,002,365 688,981 305,264,292 
31 ธันวาคม 2559 33,576,054 111,196,595 124,287,967 10,285,379 8,008,275 16,481,792 303,836,062 
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี2558        
ต้นทุนขาย       25,032,096 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       14,124,351 
    รวม       39,156,447 
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี2559        
ต้นทุนขาย       27,400,051 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       14,522,885 
    รวม       41,952,936 

 
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 127.67 ล้านบาท (2558 : 82.53 ล้านบาท) 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่ง ได้ถูกจดจ านองเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
ส าหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 16 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้ไถ่ถอน
การจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมถึงเคร่ืองจักรส่วนหนึ่งดังกล่าวแล้ว 
 

15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
รำคำทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  11,686,920 
ได้มาจากการซื้อ  2,889,949 
จ าหน่าย  (29,729) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   14,547,140 
ได้มาจากการซื้อ  3,260,800 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  17,807,940 
   
ค่ำตัดจ ำหน่ำย   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  (9,575,160) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (ค่าใช้จา่ยในการบรหิาร)  (867,067) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับส่วนที่จ าหน่าย  29,723 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  (10,412,504) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (ค่าใช้จา่ยในการบรหิาร)  (859,476) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (11,271,980) 
   
มูลค่ำสุทธิทำงบญัช ี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  4,134,636 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  6,535,960 
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16. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
ส่วนที่หมุนเวียน        

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร         
    หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสตร์ีซีทส์ (มีหลักประกัน) 80,874,993  65,117,086  80,874,993  65,117,086 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (มีหลักประกนั) 230,185,800  150,000,000  230,185,800  150,000,000 
รวม 311,060,793  215,117,086  311,060,793  215,117,086 
        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (มีหลักประกัน)             -  18,075,400              -  18,075,400 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (ไม่มีหลักประกัน) 
 

2,708,862  4,060,303  2,708,862  4,060,303 
        
รวมหนี้สินที่มีดอกเบ้ียส่วนที่หมุนเวียน 313,769,655  237,252,789  313,769,655  237,252,789 
        
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (มีหลักประกัน)             -  750,000              -  750,000 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ไม่มีหลักประกัน) 2,752,324  5,487,634  2,752,324  5,487,634 
        
รวมหนี้สินที่มีดอกเบ้ียส่วนที่ไม่หมุนเวียน 2,752,324  6,237,634  2,752,324  6,237,634 
 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ดังนี้ 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ครบก าหนดภายในหนึง่ปี  311,060,793  233,192,486  311,060,793  233,192,486 
ครบก าหนดหลังจากหนึง่ปีแต่ไม่เกินห้าป ี       -  750,000        -  750,000 

รวม 311,060,793  233,942,486  311,060,793  233,942,486 
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้ไถ่ถอนการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนหนึ่งซึ่งน ามาค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว 
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16. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
ส่วนที่หมุนเวียน        

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร         
    หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสตร์ีซีทส์ (มีหลักประกัน) 80,874,993  65,117,086  80,874,993  65,117,086 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (มีหลักประกนั) 230,185,800  150,000,000  230,185,800  150,000,000 
รวม 311,060,793  215,117,086  311,060,793  215,117,086 
        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (มีหลักประกัน)             -  18,075,400              -  18,075,400 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (ไม่มีหลักประกัน) 
 

2,708,862  4,060,303  2,708,862  4,060,303 
        
รวมหนี้สินที่มีดอกเบ้ียส่วนที่หมุนเวียน 313,769,655  237,252,789  313,769,655  237,252,789 
        
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (มีหลักประกัน)             -  750,000              -  750,000 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ไม่มีหลักประกัน) 2,752,324  5,487,634  2,752,324  5,487,634 
        
รวมหนี้สินที่มีดอกเบ้ียส่วนที่ไม่หมุนเวียน 2,752,324  6,237,634  2,752,324  6,237,634 
 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ดังนี้ 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ครบก าหนดภายในหนึง่ปี  311,060,793  233,192,486  311,060,793  233,192,486 
ครบก าหนดหลังจากหนึง่ปีแต่ไม่เกินห้าป ี       -  750,000        -  750,000 

รวม 311,060,793  233,942,486  311,060,793  233,942,486 
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้ไถ่ถอนการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนหนึ่งซึ่งน ามาค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว 
 
 

 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้  
 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย 

            
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,950,538  (241,676)  2,708,862  4,494,448  (434,145)  4,060,303 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี           
แต่ไม่เกินห้าปี 

 
2,877,382 

  
(125,058) 

  
2,752,324 

  
5,854,368 

  
(366,734) 

  
5,487,634 

รวม 5,827,920  (366,734)  5,461,186  10,348,816  (800,879)  9,547,937 
  

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท 
 
17. เจ้าหนี้การค้า 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
กิจการอื่นๆ 108,381,418  164,556,624  108,381,418  164,556,624 
 
ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
สกุลเงินบาท  87,631,335  155,662,400  87,631,335  155,662,400 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 20,535,929  6,411,738  20,535,929  6,411,738 
สกุลเงินยูโร 214,154  2,482,486  214,154  2,482,486 

รวม 108,381,418  164,556,624  108,381,418  164,556,624 
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18. ภาษีเงินได ้
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดังนี้      
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน  

 
1 มกราคม 

2559 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,232,162 1,591,077             - 3,823,239 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 893,671 1,069,886             - 1,963,557 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 220,003 (1,297)             - 218,706 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 1,168,422 (418,655)             - 749,767 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 884,901 (63,556)             - 821,345 
จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทยกมาไม่เกิน 5 ปี             - 16,640,682             - 16,640,682 
รวม 5,399,159 18,818,137             - 24,217,296 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 504,194 (295,808)             - 208,386 
จากการแปลงค่างบการเงิน 89,408             - (838) 88,570 
รวม 593,602 (295,808) (838) 296,956 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 4,805,557 19,113,945 838 23,920,340 
     
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน  

 
1 มกราคม 

2558 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,733,009 499,153        - 2,232,162 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 688,335 205,336        - 893,671 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 231,749 (11,746)        - 220,003 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 803,049 365,373        - 1,168,422 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 513,514 106,244 265,143 884,901 
รวม 3,969,656 1,164,360 265,143 5,399,159 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 526,703 (22,509)        - 504,194 
จากการแปลงค่างบการเงิน        -        - 89,408 89,408 
รวม 526,703 (22,509)        89,408 593,602 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 3,442,953 1,186,869 175,735 4,805,557 
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18. ภาษีเงินได ้
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดังนี้      
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน  

 
1 มกราคม 

2559 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,232,162 1,591,077             - 3,823,239 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 893,671 1,069,886             - 1,963,557 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 220,003 (1,297)             - 218,706 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 1,168,422 (418,655)             - 749,767 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 884,901 (63,556)             - 821,345 
จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทยกมาไม่เกิน 5 ปี             - 16,640,682             - 16,640,682 
รวม 5,399,159 18,818,137             - 24,217,296 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 504,194 (295,808)             - 208,386 
จากการแปลงค่างบการเงิน 89,408             - (838) 88,570 
รวม 593,602 (295,808) (838) 296,956 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 4,805,557 19,113,945 838 23,920,340 
     
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน  

 
1 มกราคม 

2558 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,733,009 499,153        - 2,232,162 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 688,335 205,336        - 893,671 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 231,749 (11,746)        - 220,003 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 803,049 365,373        - 1,168,422 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 513,514 106,244 265,143 884,901 
รวม 3,969,656 1,164,360 265,143 5,399,159 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 526,703 (22,509)        - 504,194 
จากการแปลงค่างบการเงิน        -        - 89,408 89,408 
รวม 526,703 (22,509)        89,408 593,602 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 3,442,953 1,186,869 175,735 4,805,557 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน  

 
1 มกราคม 

2559 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,232,162 1,591,077             - 3,823,239 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 893,671 1,069,886             - 1,963,557 
จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย             - 400,000             - 400,000 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 220,003 (1,297)             - 218,706 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 1,168,422 (418,655)             - 749,767 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 884,901 (63,556)             - 821,345 
จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทยกมาไม่เกิน 5 ปี - 16,640,682             - 16,640,682 
รวม 5,399,159 19,218,137             - 24,617,295 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 504,194 (295,808)             - 208,386 
รวม 504,194 (295,808)             - 208,386 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 4,894,965 19,513,945             - 24,408,910 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน  

 
1 มกราคม 

2558 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,733,009 499,153        - 2,232,162 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง 688,335 205,336        - 893,671 
จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 231,749 (11,746)        - 220,003 
จากส ารองค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 803,049 365,373        - 1,168,422 
จากหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 513,514 106,244 265,143 884,901 
รวม 3,969,656 1,164,360 265,143 5,399,159 
     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 526,703 (22,509)        - 504,194 
รวม 526,703 (22,509)        - 504,194 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธ ิ 3,442,953 1,186,869 265,143 4,894,965 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
ภำษีเงินได้ของงวดปจัจบุัน         
ตามประมวลรัษฎากรภาษีเงินได้         -  32,329,834         -  32,329,834 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี         
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว    19,113,945  (1,186,869)  19,513,945  (1,186,869) 
รวมภำษีเงินได ้(ผลประโยชน์ภำษีเงินได้) (19,113,945)  31,142,965  (19,513,945)  31,142,965 
 
ภาษีเงินได้ที่รับรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน         

ในต่างประเทศ 4,187  (838)  3,349  447,038  (89,408)  357,630 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -  -  -  (1,325,714)  265,143  (1,060,571) 
รวม 4,187  (838)  3,349  (878,676)  175,735  (702,941) 
  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย -  -  -  (1,325,714)  265,143  (1,060,571) 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
ภำษีเงินได้ของงวดปจัจบุัน         
ตามประมวลรัษฎากรภาษีเงินได้         -  32,329,834         -  32,329,834 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี         
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว    19,113,945  (1,186,869)  19,513,945  (1,186,869) 
รวมภำษีเงินได ้(ผลประโยชน์ภำษีเงินได้) (19,113,945)  31,142,965  (19,513,945)  31,142,965 
 
ภาษีเงินได้ที่รับรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน         

ในต่างประเทศ 4,187  (838)  3,349  447,038  (89,408)  357,630 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -  -  -  (1,325,714)  265,143  (1,060,571) 
รวม 4,187  (838)  3,349  (878,676)  175,735  (702,941) 
  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย -  -  -  (1,325,714)  265,143  (1,060,571) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 

        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (99,707,426)  149,693,410  (98,841,854)  151,376,010 
บวก รายการที่ต้องบวกกลับตามเง่ือนไขในประมวล

รัษฎากร  20,051,705  11,462,545 
 

19,551,905  11,462,545 

หัก   รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม/ รายได้ที่ได้รับยกเว้น (3,913,460)  (1,189,385)  (3,913,460)  (1,189,385) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี (85,569,181)  159,966,570  (83,203,409)  161,649,170 
        

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี        
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีของบริษัท  (83,203,409)  161,649,170  (83,203,409)  161,649,170 
   - ขาดทุนสุทธิทางภาษีของบริษัทยอ่ย  (2,365,772)  (1,682,600)          -            - 
 (85,569,181)  159,966,570  (83,203,409)  161,649,170 
        

ภาษีเงินได้ตามประมวลรษัฏากร – อัตราภาษ ี             
ร้อยละ 20 

         -  (32,298,834)           -  (32,329,834) 

ผลประโยชน์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง
กับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เม่ือเริ่มแรกและที่
กลับรายการ 

 
19,113,945  

 
1,186,869 

  
19,513,945 

  
1,186,869 

ภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภาษีเงินได้) 19,113,945  (31,111,965)  19,513,945  (33,142,965) 
 

19. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารค้างจ่าย 4,220,000  9,750,000  4,220,000  9,750,000 
ค่าขนส่งค้างจ่าย 1,903,770  4,463,437  1,903,770  4,463,437 
ค่าใชจ้่ายในการส่งออกค้างจา่ย 1,854,918  365,317  1,854,918  365,317 
ค่านายหน้าค้างจ่าย 3,389,404  6,585,498  3,389,404  6,585,498 
อื่นๆ 3,973,046  3,789,315  3,404,945  3,462,837 

รวม 15,341,138  24,953,567  14,773,037  24,627,089 
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20. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์ 
    หลังออกจากงาน 

 
4,106,727  

 
4,276,567  

 
4,106,727  

 
4,276,567 

        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 1,439,160   383,280  1,430,160   383,280 
        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 
    คณิตศาสตร์ประกันภยัที่รับรู ้
    ในระหว่างป ี         -  

 
 

1,325,714          -  

 
 

1,325,714 
 
บริษัทจัดให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558  

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,276,567  2,567,573  4,276,567  2,567,573 
รับรู้ในก าไรขาดทุน        

- ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,246,425  269,095  1,246,425  269,095 
- ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 183,735  114,185  183,735  114,185 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
- ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 

 
        -  

 
1,325,714       -  

 
1,325,714 

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างป ี (1,600,000)         -  (1,600,000)             - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,106,727  4,276,567  4,106,727  4,276,567 
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20. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์ 
    หลังออกจากงาน 

 
4,106,727  

 
4,276,567  

 
4,106,727  

 
4,276,567 

        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 1,439,160   383,280  1,430,160   383,280 
        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 
    คณิตศาสตร์ประกันภยัที่รับรู ้
    ในระหว่างป ี         -  

 
 

1,325,714          -  

 
 

1,325,714 
 
บริษัทจัดให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558  

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,276,567  2,567,573  4,276,567  2,567,573 
รับรู้ในก าไรขาดทุน        

- ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,246,425  269,095  1,246,425  269,095 
- ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 183,735  114,185  183,735  114,185 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
- ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 

 
        -  

 
1,325,714       -  

 
1,325,714 

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างป ี (1,600,000)         -  (1,600,000)             - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,106,727  4,276,567  4,106,727  4,276,567 
 

 

 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558 
สมมติฐานประชากร 315,074 
สมมติฐานทางการเงิน 401,161 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 609,479 
    รวม 1,325,714 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก) 
ได้แก่ 
 

 2559 2558 
   

อัตราคิดลด  ร้อยละ 4.04 ต่อปี ร้อยละ 4.04 ต่อปี 
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉล่ียในอนาคต ร้อยละ 7.37 ต่อปี ร้อยละ 7.37 ต่อปี 
เกษียณอายุ 60 ป ี 60 ป ี
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2551 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี้ 

 
(หน่วย : บาท) 

 ผลกระทบภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 

    
อัตราคิดลด (เปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.5 ต่อป)ี (269,507)  (246,227) 
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อป)ี 294,622  269,462 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 296,660  250,835 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อป)ี (273,499)  (231,668) 
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21. ทุนเรือนหุ้น 
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู ้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จ านวน 
70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 4.70 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท) เป็นเงิน 329,000,000 บาท โดยมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3.70 บาทต่อหุ้น จ านวนเงินรวม 259,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ กลุ่มนัก
ลงทุน ซึ่งประกอบด้วย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ /หรือ Mr. Chanthamome Phommany และ/หรือ Mr. 
Thatnakhone Thammavong ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.80 จากราคาตลาด ทั้งนี้เพื่อให้
บริษัทมีความพร้อมเพื่อการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ในวันที่ 7 
มิถุนายน 2559 และได้รับช าระเงินค่าหุ้นแล้วทั้งจ านวน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 

 
22. ส ารองตามกฎหมาย 

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

23. เงินปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จ านวน 
200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 64 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จ านวน 
200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 36 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2558 
 

24. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพนักงาน เป็นจ านวนเงิน 1.86 ล้านบาท (2558 : 1.61 ล้านบาท)  
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21. ทุนเรือนหุ้น 
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู ้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จ านวน 
70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 4.70 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท) เป็นเงิน 329,000,000 บาท โดยมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3.70 บาทต่อหุ้น จ านวนเงินรวม 259,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ กลุ่มนัก
ลงทุน ซึ่งประกอบด้วย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ /หรือ Mr. Chanthamome Phommany และ/หรือ Mr. 
Thatnakhone Thammavong ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.80 จากราคาตลาด ทั้งนี้เพื่อให้
บริษัทมีความพร้อมเพื่อการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ในวันที่ 7 
มิถุนายน 2559 และได้รับช าระเงินค่าหุ้นแล้วทั้งจ านวน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 

 
22. ส ารองตามกฎหมาย 

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

23. เงินปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จ านวน 
200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 64 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จ านวน 
200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 36 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2558 
 

24. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพพนักงาน เป็นจ านวนเงิน 1.86 ล้านบาท (2558 : 1.61 ล้านบาท)  
 
 
 

 
 
 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 386,078,885  782,610,327  386,078,885  782,610,327 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป 
    และงานระหว่างท า (14,642,722)  

 
3,412,522  (14,642,722)  3,412,522 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 88,731,605  113,077,120  88,625,005  112,866,733 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  42,812,412  40,023,514  42,812,412  40,023,514 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 8,862,556  9,159,110  8,862,556  9,159,110 
ค่าไฟฟ้า 4,945,939  6,628,999       4,945,939  6,628,999      
ค่าขนส่ง 7,743,877  12,408,214  7,743,877  12,408,214 
ค่าใช้จ่ายการตลาด 8,755,196  7,480,205  8,755,196  7,480,205 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า 4,150,717  8,419,996  4,150,717  8,419,996 
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย 6,656,589  12,944,714  6,656,589  12,944,714 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,089,274  1,996,945  5,248,225  1,996,945 
หนี้สงสัยจะสูญ 7,955,385  2,495,765  7,955,385  2,495,765 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 71,858,047  129,035,956  73,419,637  127,563,743 
    รวม 630,997,760  1,076,981,682  630,611,701  1,075,299,082 

 
26. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 

บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับการรับช าระเงินจากลูกหนี้
การค้าและจ่ายช าระเงินเจ้าหนี้การค้าที่เปิดสถานะไว้ซึ่งมีอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 6 เดือน ดังนี ้

 

 จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียน
ตามสัญญา 

 

สัญญาชื้อเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงินเจ้าหนี้การค้าและทรัสต์รีซีทส์ 
ดอลลาร์สหรัฐ 2,246,372  34.684 –36.125 
    
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการรับช าระเงินลูกหนี้การค้า 
ดอลลาร์สหรัฐ 78,100  35.684 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 60,800  26.235 
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27. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
บริษัทมีการจัดกลุ่มส่วนงานท่ีรายงานตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            

รายได้จากการขาย 407,646  1,088,682  110,696  120,884  518,342  1,209,566 
ต้นทุนขาย (406,569)  (836,458)  (86,964)  (88,308)  (493,533)  (924,766) 
ก าไรขั้นตน้ 1,077  252,224  23,732  32,576  24,809  284,800 
            

รายได้จากการบริการ 12,887  12,032  -  7,598  12,887  19,630 
ต้นทุนบริการ (10,023)  (10,960)  -  (682)  (10,023)  (11,642) 
ก าไรขั้นตน้ 2,864  1,072  -  6,916  2,864  7,988 
            

ดอกเบี้ยจ่าย         (7,760)  (8,768) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย         (42,812)  (40,023) 
            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้         (99,707)  149,693 
            

รวมสินทรัพย์         1,220,805  1,068,953 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            

รายได้จากการขาย 407,646  1,088,682  110,696  120,884  518,342  1,209,566 
ต้นทุนขาย (406,569)  (836,458)  (86,964)  (88,308)  (493,533)  (924,766) 
ก าไรขั้นตน้ 1,077  252,224  23,732  32,576  24,809  284,800 
            

รายได้จากการบริการ 12,887  12,032  -  7,598  12,887  19,630 
ต้นทุนบริการ (10,023)  (10,960)  -  (682)  (10,023)  (11,642) 
ก าไรขั้นตน้ 2,864  1,072  -  6,916  2,864  7,988 
            

ดอกเบี้ยจ่าย         (7,760)  (8,768) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย         (42,812)  (40,023) 
            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้         (98,842)  151,376 
            

รวมสินทรัพย์         1,219,509  1,066,703 
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27. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
บริษัทมีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงานตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            

รายได้จากการขาย 407,646  1,088,682  110,696  120,884  518,342  1,209,566 
ต้นทุนขาย (406,569)  (836,458)  (86,964)  (88,308)  (493,533)  (924,766) 
ก าไรขั้นตน้ 1,077  252,224  23,732  32,576  24,809  284,800 
            

รายได้จากการบริการ 12,887  12,032  -  7,598  12,887  19,630 
ต้นทุนบริการ (10,023)  (10,960)  -  (682)  (10,023)  (11,642) 
ก าไรขั้นตน้ 2,864  1,072  -  6,916  2,864  7,988 
            

ดอกเบี้ยจ่าย         (7,760)  (8,768) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย         (42,812)  (40,023) 
            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้         (99,707)  149,693 
            

รวมสินทรัพย์         1,220,805  1,068,953 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            

รายได้จากการขาย 407,646  1,088,682  110,696  120,884  518,342  1,209,566 
ต้นทุนขาย (406,569)  (836,458)  (86,964)  (88,308)  (493,533)  (924,766) 
ก าไรขั้นตน้ 1,077  252,224  23,732  32,576  24,809  284,800 
            

รายได้จากการบริการ 12,887  12,032  -  7,598  12,887  19,630 
ต้นทุนบริการ (10,023)  (10,960)  -  (682)  (10,023)  (11,642) 
ก าไรขั้นตน้ 2,864  1,072  -  6,916  2,864  7,988 
            

ดอกเบี้ยจ่าย         (7,760)  (8,768) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย         (42,812)  (40,023) 
            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้         (98,842)  151,376 
            

รวมสินทรัพย์         1,219,509  1,066,703 

 

ลูกค้ารายใหญ่  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากลูกค้าหลักซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน 
จ านวนเงิน 90  ล้านบาท และ 404 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  158  ล้านบาท  
 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม
จากธนาคารเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้น 

 
ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ 
บริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจาก
การให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการช าระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความส าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้าง
ช าระนานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึก  
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าที่จ าเป็นไว้ในบัญชี 

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้ งนี้บริษัท มีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม เงินกู้ยืมจากธนาคาร และเจ้าหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้  
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 72,637,984 - 26,013,794 98,651,779 0.125% - 0.375% 
เงินลงทุนชั่วคราว 221,867,629 - - 221,867,629 1.33% - 1.49% 
ลูกหนี้การค้า - - 235,233,923 235,233,923 - 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 17,000,000 - - 17,000,000 5.50% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 311,060,793 - - 311,060,793 2.92% - 3.25% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 114,683,120 114,683,120 - 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 5,461,186 - 5,461,186 2.40% - 4.00% 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,002,273 - 5,556,830 93,559,103 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378 - - 20,000,378 - 
ลูกหนี้การค้า - - 470,437,342 470,437,342 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 215,117,086 - - 215,117,086 2.33% - 2.66% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 169,771,775 169,771,775 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 18,825,400 -  - 18,825,400 5.525% - 7.00% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 9,547,937  - 9,547,937 2.40% - 4.00% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,643,841 - 8,667,666 24,311,507 0.125% - 0.375% 
เงินลงทุนชั่วคราว 221,867,629 - - 221,867,629 1.33% - 1.49% 
ลูกหนี้การค้า - - 235,233,923 235,233,923 - 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 17,000,000 - - 17,000,000 5.50% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 311,060,793 - - 311,060,793 2.92% - 3.25% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 114,653,070 114,653,070 - 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 5,461,186 - 5,461,186 2.40% - 4.00% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,694,599 - 5,549,724 75,244,323 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378 - - 20,000,378 - 
ลูกหนี้การค้า - - 470,437,342 470,437,342 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 215,117,086 - - 215,117,086 2.33% - 2.66% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 169,771,775 169,771,775 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 18,825,400 - - 18,825,400 5.525% - 7.00% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 9,547,937 - 9,547,937 2.40% - 4.00% 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,002,273 - 5,556,830 93,559,103 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378 - - 20,000,378 - 
ลูกหนี้การค้า - - 470,437,342 470,437,342 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 215,117,086 - - 215,117,086 2.33% - 2.66% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 169,771,775 169,771,775 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 18,825,400 -  - 18,825,400 5.525% - 7.00% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 9,547,937  - 9,547,937 2.40% - 4.00% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,643,841 - 8,667,666 24,311,507 0.125% - 0.375% 
เงินลงทุนชั่วคราว 221,867,629 - - 221,867,629 1.33% - 1.49% 
ลูกหนี้การค้า - - 235,233,923 235,233,923 - 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 17,000,000 - - 17,000,000 5.50% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 311,060,793 - - 311,060,793 2.92% - 3.25% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 114,653,070 114,653,070 - 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 5,461,186 - 5,461,186 2.40% - 4.00% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตวั 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ) 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,694,599 - 5,549,724 75,244,323 0.75% - 0.875% 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378 - - 20,000,378 - 
ลูกหนี้การค้า - - 470,437,342 470,437,342 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 215,117,086 - - 215,117,086 2.33% - 2.66% 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 169,771,775 169,771,775 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 18,825,400 - - 18,825,400 5.525% - 7.00% 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 9,547,937 - 9,547,937 2.40% - 4.00% 
 
 
 

 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,651,779 - - 98,651,779 
เงินลงทุนชั่วคราว 221,867,629 - - 221,867,629 
ลูกหนี้การค้า 235,233,923 - - 235,233,923 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม - - 17,000,000 17,000,000 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร - 311,060,793 - 311,060,793 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 114,683,120 - 114,683,120 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ -      2,708,862 2,752,324 5,461,186 
     
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93,559,103              -              - 93,559,103 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378              -              - 20,000,378 
ลูกหนี้การค้า 470,437,342              -              - 470,437,342 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร            - 215,117,086              - 215,117,086 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            - 169,771,775              - 169,771,775 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร            - 17,675,400 1,150,000 18,825,400 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ            - 4,060,303 5,487,634 9,547,937 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,311,507 - - 24,311,507 
เงินลงทุนชั่วคราว 221,867,629 - - 221,867,629 
ลูกหนี้การค้า 235,233,923 - - 235,233,923 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม - - 17,000,000 17,000,000 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร - 311,060,793 - 311,060,793 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 114,701,220 - 114,701,220 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 2,708,862 2,752,324 5,461,186 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,244,323          -          - 75,244,323 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378          -          - 20,000,378 
ลูกหนี้การค้า 470,437,342          -          - 470,437,342 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร           - 215,117,086          - 215,117,086 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น           - 169,771,775          - 169,771,775 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร           - 17,675,400 1,150,000 18,825,400 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ           - 4,060,303 5,487,634 9,547,937 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี้ 
 
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า 
 

- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอันใกล ้ 
 

 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส าหรับหนี้สินทางการเงิน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  
 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้กระแสเงินสดตาม
สัญญาและอัตราคิดลดที่เก่ียวข้องกับตลาด ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เจ้าหนี้ตาม
สัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สินทรพัย์/หนี้สนิทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,244,323          -          - 75,244,323 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000,378          -          - 20,000,378 
ลูกหนี้การค้า 470,437,342          -          - 470,437,342 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร           - 215,117,086          - 215,117,086 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น           - 169,771,775          - 169,771,775 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร           - 17,675,400 1,150,000 18,825,400 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ           - 4,060,303 5,487,634 9,547,937 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี้ 
 
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า 
 

- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอันใกล ้ 
 

 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส าหรับหนี้สินทางการเงิน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  
 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้กระแสเงินสดตาม
สัญญาและอัตราคิดลดที่เก่ียวข้องกับตลาด ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เจ้าหน้ีตาม
สัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 


