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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่1 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี ้ทรำนสฟอร์เมอร์ จ ำกัด  จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเมื่อ
วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2539 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำย 
ต่อมำเมื่อวนัที่ 4 กรกฎำคม 2546  ได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรำนสฟอร์เมอร์ จ ำกัด และเมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม 2553 ได้ท ำ
กำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั พร้อมทัง้เปล่ียนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)และเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่   28 กรกฎำคม 2554 โดยมีนำยพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ และเป็นผู้ ที่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำมำนำนกว่ำ 44 ปี โดยผ่ำนกำรท ำงำนกับบริษัทผู้ ผลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้ำรำยใหญ่และชัน้น ำในประเทศ และรับผิดชอบงำนทัง้ในด้ำนต่ำงๆ ประกอบด้วย กำรออกแบบ กำรประกอบและผลิต ตลอดจน
งำนด้ำนกำรขำยและกำรตลำด จนท ำให้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนหม้อแปลงไฟฟ้ำอย่ำงลึกซึง้และครอบคลุมทุกด้ำน 
นอกเหนือจำกนีแ้ล้ว ทีมผู้บริหำร วิศวกร และพนกังำนส่วนใหญ่ล้วนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรท ำธุรกิจหม้อ
แปลงไฟฟ้ำมำเป็นเวลำกว่ำ 44 ปี รวมทัง้เคยผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกบริษัทผู้ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำชัน้น ำในต่ำงประเทศมำเป็น
เวลำนำน ทัง้ในประเทศเยอรมนั และประเทศญ่ีปุ่ น จำกประสบกำรณ์ดงักล่ำวจึงช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถพฒันำหม้อแปลงไฟฟ้ำให้มี
คณุภำพสงูและเป็นท่ียอมรับของลกูค้ำอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้กลุ่มลกูค้ำที่เป็นหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำรัฐวิสำหกิจ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
กำรไฟฟ้ำภมูิภำค และกลุ่มลกูค้ำเอกชนทัง้ในและต่ำงประเทศ  

 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ต่ำงๆ ได้แก่ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 384-2543 จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม มำตรฐำน ISO 9001:2000 ส ำหรับกำรออกแบบ กำรผลิต และกำรบ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยและ
มำตรฐำนอื่นๆ อีกมำกมำย นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังสำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ จึงเป็น
เคร่ืองพิสจูน์ได้ถึงคณุภำพระดบัสำกลของหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ผลิตโดย QTC  

1.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่ส าคัญ 

  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำตำมค ำสั่งซือ้ของลูกค้ำ 
(Made to Order) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “QTC” และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของลกูค้ำ โดยปัจจุบนั
ผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น  
  1. หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำย (Distribution Transformer) 
   1.1 หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยแบบน ำ้มันชนิดปิดผนึก (Hermetically Sealed Oil Type Distribution 

Transformer) 
   1.2 หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยแบบน ำ้มนัชนิดเปิด (Open Type with Conservator) 
  2. หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบก ำลงั (Power Transformer) 
  3.     หม้อแปลงไฟฟ้ำแบบแห้ง (Cast Resin Transformer) 
  4.     Super Low Loss Transformer  (Amorphous Metal Distribution Transformer : AMDT) 
  5.  หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดพิเศษ (Special Transformer) จะออกแบบและผลิตตำมกำรใช้งำนและคุณสมบัติที่ลูกค้ำ

ต้องกำรเช่น  Earthing Transformer, Unit Substation , Pad mounted เป็นต้น 
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ส่วนที ่1 หน้าที ่2 

  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่ลกูค้ำ เช่น งำนตรวจสอบเช็คสภำพและบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดเวลำ
งำนซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำหม้อแปลง งำนบริกำรเติมน ำ้มนัหม้อแปลงไฟฟ้ำ งำนบริกำรเช่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำ เป็นต้น เพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำทัง้ที่เป็นลกูค้ำที่ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้ำ QTC และลกูค้ำทัว่ไป 

  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง และบริษัทร่วม1 แห่ง ได้แก่       
1.  บริษัท QTC Global Power จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนอื่นๆ    จดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 28 กนัยำยน 2559 ทนุจด

ทะเบียน 560 ล้ำนบำท    
2. บริษัทร่วม คือ บริษัท PPWE จ ำกดั ประกอบธุรกิจ พลงังำน จดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 12 มกรำคม 2559 ทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท 

     
                                                     

ก้าวไกล ด้วยความตัง้ใจ และวิสัยทัศน์ 
Quality of DETAILS 

 ควำมประณีต คือหวัใจส ำคญัสงูสดุในกำรท ำงำนของเรำ และแทรกซมึอยูใ่นทกุๆ อยำ่งทีเ่ป็นควิทีซี ตัง้แต่ผู้คน วิธีคิด วธีิ
ท ำงำน เทคโนโลยี โรงงำน ผลิตภณัฑ์ รวมถึงสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำที่มีคุณภำพระดับโลก  ด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม สงัคม และมีธรรมำภิบำล 

พันธกิจ  
1. เป็นผู้น ำในกำรผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่  ครบวงจร ในอตุสำหกรรมไฟฟ้ำ 
2. พฒันำผลิตภณัฑ์ กระบวนกำร และกำรให้บริกำร ที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงคณุค่ำเพิม่ให้เกิดขึน้ในห่วงโซ่คณุคำ่ 

3. พฒันำทนุมนษุย์ เพื่อสร้ำงคนดี คนเกง่  

4. ด ำเนินธุรกิจโดยใช้หลกัธรรมำภิบำล และให้ ควำมส ำคญัต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

5.  สร้ำงธุรกิจให้มีควำมเติบโตและยัง่ยืน ในระยะยำว เพือ่ให้เกิดควำมเชื่อมัน่และไว้วำงใจ ต่อผู้มส่ีวนได้เสียรอบด้ำน 
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ส่วนที ่1 หน้าที ่3 

ปรัชญาการท างาน  
บริษัท คิวทีซี มคีวำมมุ่งมัน่ท่ีด ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลกั 3 ประกำร 

1. มีกำรบริหำรจดักำรท่ีมจีริยธรรม มีคณุธรรม และโปร่งใส 
2. คณุภำพ มำตรฐำนของสินค้ำ และกำรให้บริกำรอยูใ่นระดบัสำกล 
3. มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และสิทธิเสรีภำพของบคุคล 

 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกิจประจ ำทกุปี   โดยผ่ำนกำรทบทวนและอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
เมื่อวนัท่ี 19 ธันวำคม 2562  เพื่อให้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ สอดคล้องสภำพเศรษฐกจิ ณ ปัจจบุนั  

 
พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ปี 2547 
▪ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 40 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่

จ ำนวน 400,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  
▪ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม มอก. 384-2543 ส ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ำก ำลงั จำกส ำนกังำนมำตรฐำน

ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม 
▪ หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก ำลังไฟฟ้ำ 250 kVA และ 1000 kVA ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลัดวงจร (Short Circuit Test) 

จำกสถำบนั CESI ประเทศอิตำลี 
ปี 2548  
▪ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 50 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 50 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่

จ ำนวน 500,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ปี 2550 
▪ หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก ำลงัไฟฟ้ำ 167 kVA ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลดัวงจร (Short Circuit Test) จำกสถำบนั KEMA 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
▪ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001:1996 จำกสถำบนั RW-TÜV ประเทศเยอรมนั (ปี 2544) 
ปี 2551 
▪ ได้รับใบรับรองระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั OHSAS 18001:2007 จำกสถำบนั UKAS ประเทศองักฤษ 

โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้กำรรับรอง 
▪ หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก ำลังไฟฟ้ำ 500 kVA และ 2000 kVA ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลัดวงจร (Short Circuit Test) 

จำกสถำบนั CESI ประเทศอิตำลี 
▪ ได้รับสิทธิใช้เคร่ืองหมำย Q-MARK จำกคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบนั (กกร.) ประกอบด้วย สภำหอกำรค้ำแห่ง

ประเทศไทย สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทย เพื่อเป็นเคร่ืองหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและกำรมี
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ และควำมรับผิดชอบต่อลกูค้ำ ผู้บริโภคและสงัคม ทัง้ภำคกำรผลิต รวมทัง้ภำคกำรค้ำและบริกำร 
ดงันี ้
1. หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยแบบน ำ้มัน ประเภท 1เฟส ขนำดก ำลัง 1-167 kVA แรงดันไฟฟ้ำสูงสุด 36 kv และ

ประเภท 3 เฟส ขนำดก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1-2500 kVA แรงดนัไฟฟ้ำสูงสดุ 36 kV ประเภท คุณภำพตำมมำตรฐำน
ประเทศคู่ค้ำ และคณุภำพมำตรฐำนประเทศไทย ซึง่ออกให้เมื่อวนัท่ี 27 พ.ค. 2551 และมีผลถึงวนัท่ี 26 พ.ค. 2553 

2. กำรจดัจ ำหน่ำย กำรบริกำร กำรซ่อม และกำรติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้ำ รวมทัง้องค์กร ซึง่ออกให้เมื่อวนัที่ 21 มี.ค. 2551
และมีผลถึงวนัท่ี 20 มี.ค. 2553 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่4 

▪ ได้รับใบรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC 
ประเทศไทย โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย)  เป็นผู้ให้กำรรับรอง 

▪ ได้รับประกำศเกียรติคุณจรรยำบรรณดีเด่นหอกำรค้ำไทย ประจ ำปี 2551 จำกสมำคมหอกำรค้ำไทย ในฐำนะเป็นองค์กรที่
บริหำรอย่ำงมีบรรษัทภิบำลตำมหลกัจรรยำบรรณหอกำรค้ำไทย ซึง่ประกอบด้วยส่วนส ำคญั 6 ประกำรคือ 
1. กำรปฏิบตัิต่อผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยอย่ำงยตุิธรรม 
2. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
3. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. มุ่งส่งเสริมหลกักำรปฏิบตัิอนัเป็นเลิศในองค์กร 
5. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชำติ 
6. กำรให้ผลตอบแทนที่ยัง่ยืนต่อประเทศชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

▪ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 50 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 100 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่
จ ำนวน 500,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 100 บำท 

▪ ได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งยุโรป (International Europe Award for Quality) จำกกำรที่บริษัทฯ ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้ำ            
ไปจ ำหน่ำยในประเทศสเปนและอิตำลี 

ปี 2552 
▪ ได้รับใบรับรองระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกสถำบนั UKAS ประเทศองักฤษ และ NAC ประเทศ

ไทย โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้กำรรับรอง 
▪ ห้องอำหำรส ำหรับพนักงำนได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรสุขำภิบำลอำหำรระดับ “ดี” Clean Food Good Taste จำกกรม

อนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ 
ปี 2553 
▪ ได้รับรำงวัลชมเชย SMEs แห่งชำติ ครัง้ที่ 2 ประจ ำปี 2552 กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ จำกส ำนักงำนส่งเสริม

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) กระทรวงอตุสำหกรรม 
▪ ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่นประจ ำปี 2553 ประเภทกำรบริหำรอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม จำกกระทรวง

อตุสำหกรรม  
▪ เดือนกนัยำยน  ได้รับกำรต่ออำยุสิทธิใช้เคร่ืองหมำย Q-MARK จำกคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบนั (กกร.) ทัง้ภำค

กำรผลิต รวมทัง้ภำคกำรค้ำและบริกำร ดงันี ้
1. หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยแบบน ำ้มนั ประเภท 1 เฟส ขนำดก ำลงั 1-167 kVA แรงดนัไฟฟ้ำสงูสดุ 36 kV และประเภท 

3 เฟส ขนำดก ำลงัไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1-2500 kVA แรงดนัไฟฟ้ำสงูสดุ 36 kV ประเภท คณุภำพตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ 
และคณุภำพมำตรฐำนประเทศไทย ซึง่ออกให้เมื่อวนัท่ี 10 ก.ย. 2553 และมีผลถึงวนัท่ี 9 ก.ย. 2555 

2. กำรจดัจ ำหน่ำย กำรขำย กำรติดตัง้ และซ่อมบ ำรุงหม้อแปลงไฟฟ้ำ ซึง่ออกให้เมื่อวนัท่ี 10 ก.ย. 2553 และมีผลถึง วั น ที่   
9 ก.ย. 2555 

▪ ห้องอำหำรได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรสุขำภิบำลอำหำรระดบั “ดี” Clean Food Good Taste จำกกรมอนำมยั กระทรวง
สำธำรณสขุ 

▪ เดือนสิงหำคม  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่จ ำกัด 
(มหำชน) 

 
 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่5 

ปี 2554 
▪ เดือนมีนำคม 2554 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท 

รวมทัง้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน50 ล้ำนบำท จำกเดิม 150 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
    - หุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 45 ล้ำนหุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชน และ  
    - หุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 5 ล้ำนหุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทฯ  

▪ เดือนเมษำยน บริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำงส ำนกังำนแห่งใหม่ที่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ  แขวง
หวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240  

▪ เดือนกรกฎำคม  บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน  เป็นครัง้แรก (IPO) และตลำดหลกัทรัพย์ได้รับหุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2554 โดยใช้ชื่อย่อในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ว่ำ QTC 

▪ เดือนสิงหำคม บริษัทฯ ได้รับประกำศเกียรติคณุรำงวลัระดบัต้น (ไม่มีอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำนถึงขัน้หยดุงำนต่อเนื่องในรอบปี 
           ที่ผ่ำนมำไม่ต ่ำกว่ำ 1,000,000 ชัว่โมงกำรท ำงำน) โครงกำรรณรงค์ลดสถิติอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำนให้เป็นศนูย์  ประจ ำปี   
           2554 จำกกรมสวสัดิกำร  และคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
▪ เดือนตลุำคมบริษัทได้รับรำงวลับรรษัทภิบำลดีเด่น (ภำคตะวนัออก) โดย คณะกรรมกำรธรรมมำภิบำลหอกำรค้ำไทย     

   ร่วมกบั ส ำนกังำน ป.ป.ช. และมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
▪ เดือนพฤศจิกำยน    บริษัทฯ ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำร  พิจำรณำรับรองห้องปฏิบตัิกำรทดสอบสำขำไฟฟ้ำ 

อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนำคม  ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้กำรรับรองควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรของบริษัทฯตำมมำตรฐำน
เลขที่ มอก.17025-2548 กบัส ำนกังำนมำตรฐำน 

▪ เดือนธันวำคม ได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรสขุำภิบำลอำหำรระดบั “ดี” Clean Food Good Taste จำกกรมอนำมยั กระทรวง
สำธำรณสขุ  ต่อเนื่องปีที่ 3 
 

ปี 2555 

▪ เดือนกุมภำพนัธ์    รับใบรับรองห้องควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ ตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 
17025:2005) เลขที่ใบรับรองที่ 12007/ท 309  อย่ำงเป็นทำงกำร จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม  กระทรวง
อตุสำหกรรม   

▪ เดือนกุมภำพนัธ์  บริษัท ได้ด ำเนินกำรย้ำยเข้ำปฎิบตัิงำน ในส ำนกังำนแห่งใหม่  เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนน
กรุงเทพกรีฑำ  แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 

▪ เดือนมีนำคม   บริษัทได้ด ำเนินก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพื่อขยำยก ำลงักำรผลิต โดยเพิ่มเคร่ือง Slit เหล็กซิลิกอนและเคร่ืองตดั
เหล็กซิลิกอน แล้วเสร็จและเปิดด ำเนินกำรผลิตแล้วในเดือนธันวำคม  ณ อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง   

▪ เดือนเมษำยน-กนัยำยน บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์อตุสำหกรรม ของกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและ
กำรเหมืองแร่ ร่วมกบัสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

▪ เดือนมิถุนำยน บริษัทได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณสถำนประกอบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  จำกศำสตรำจำรย์เกียรติคุณนำย
แพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี 

▪ เดือนกรกฎำคม บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตหม้อแปลง Amorphous Distribution Transformer 
(AMDT) กบั Hitachi Metals Japan 

▪ เดือนตุลำคม  หม้อแปลงไฟฟ้ำก ำลัง ต่ำงแบบ 6 ขนำด  จ ำนวน 6 เคร่ือง   ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลัดวงจร           
(Short Circuit Test)  จำกสถำบนั CESI ประเทศอิตำลี  Type Test Certificate No.B2030322-27 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่6 

▪ เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้รับเกียรติบตัรผ่ำนเกณฑ์ประเมินกำรพฒันำผู้ประกอบกำรใช้เทคโนโลยีสะอำด จำกผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัระยอง 

ปี 2556 

▪ เดือนมกรำคม  บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรตรวจรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ ตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก.17025-2548 
(ISO/IEC 17025:2005) เลขที่ใบรับรองที่ 12007/ท 309 จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  กระทรวง
อตุสำหกรรมเป็นปีที่ 2 ของกำรขอกำรรับรอง  

▪ เดือนพฤษภำคม   บริษัทฯ ได้ผลิตหม้อแปลงต้นแบบ Amorphous Distribution Transformer (AMDT) ซึ่งร่วมกับ Hitachi 
Metals Japan หม้อแปลงไฟฟ้ำ ขนำด 1000  kVA  จ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ได้ในเดือน ตลุำคม เป็นเคร่ืองแรก   

▪ เดือนมิถนุำยน  บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลกึ SMEs ด้วยระบบ Lean ด้ำน Standard ของกรมส่งเสริม
อตุสำหกรรม  

▪ เดือนมิถุนำยน  บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรให้ปรึกษำกิจกรรม  5  ส  จำกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพื่อฟืน้ฟูและ
พฒันำองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ 5 ส   

▪ เดือนมิถนุำยน บริษัทฯ ได้ใบรับรอง อตุสำหกรรมสีเขียว ระดบั 3  “Green Industry”  จำกกระทรวงอตุสำหกรรม 
▪ เดือนมิถนุำยน บริษัทฯ ได้เซ็นต์สญัญำร่วมลงทนุโครงกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่เวียงจนัทร์ ประเทศลำว 
▪ เดือนกรกฎำคม  บริษัทฯ จัดซือ้เคร่ืองทดสอบหม้อแปลง Distribution Transformer Test System DTTS 3-2500 จำก 

HAEFELY Switzerland เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทดสอบและรองรับปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึน้ในอนำคต โดยเร่ิมติดตัง้และใช้
งำนได้ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2557 

▪ เดือนกรกฏำคม บริษัทฯได้ด ำเนินก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพื่อผลิตตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
▪ เดือนพฤศจิกำยน  บริษัทฯ ได้รับรำงวลั CSRI Recognition ประเภทรำงวลั Rising Star จำกสถำบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) 

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2557 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทฯ ได้เร่ิมวำงรำกฐำนท่ีส ำคญั(เฟส 1) ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยน ำระบบบริหำร
คณุภำพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) มำประยกุตใ์ช้ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน 

▪ เดือนกมุภำพนัธ์   ได้สมคัรเข้ำร่วมโครงกำร TLC :ISO50001 กบั  ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) ซึง่ได้
ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว และปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงยื่นขอกำรรับรอง  จำก บริษัท SGS จ ำกดั 

▪ เดือนมีนำคม  บริษัทฯ ได้รับเกียรติบตัร เพื่อแสดงว่ำได้ด ำเนินกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกจิกำร
ตำมโครงกำรโรงงำนสีขำว ระดบั 3 จำกกรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำนจงัหวดัระยอง 

▪ เดือนพฤษภำคม  บริษัทฯ ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนผลิตตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้ำเสร็จ  
▪ เดือนกรกฎำคม  บริษัทฯ ส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำชดุแรกไปขำยในประเทศญ่ีปุ่ นได้ส ำเร็จ 
▪ เดือนพฤศจิกำยนได้รับกำรรับรอง 5S Model Award 2014   พืน้ที่ส ำนักงำนกรุงเทพฯ  พืน้ที่ส ำนักงำนแผนก CSR พืน้ที่

โรงงำน 3   พืน้ท่ีห้องพนัคอยล์ 
▪ เดือนพฤศจิกำยน ได้รับรำงวัล บริษัทจดทะเบียนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  จำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

งำนประกำศรำงวลั SET AWARD  3 รำงวลัดงันี ้
1. CSR Recognition 2014  ประเภทรำงวลัทัว่ไป 
2. CSR Award 2014 ประเภทรำงวลัดีเด่น  
3.  CSR Award 2014 ประเภทรำงวลัยอดเยี่ยม   
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ปี 2558 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทฯ ได้เร่ิมวำงรำกฐำนท่ีส ำคญั(เฟส 2) ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยน ำระบบบริหำร
คณุภำพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) มำประยกุตใ์ช้ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน 

▪ เดือนมีนำคม บริษัทฯ ได้รับ  ESG100 Certification จำก ดร. พิพฒัน์ ยอดพฤตกิำร ผู้อ ำนวยกำร สถำบนัไทยพฒัน์  แสดงให้
เห็นถึงควำมโดดเด่นในกำรด ำเนนิธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน 

▪ เดือนมีนำคม บริษัทจดัตัง้บริษัทย่อย คือบริษัท QTC ปำนโก้ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกจิผลิตและจดัจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำที่
ประเทศลำว  ทนุจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท 

▪ เดือนเมษำยน   บริษัทฯ ได้กำรลงนำม Exclusive Distribution Agreement กบั Industrias Mecano Electricas Fontecha 
Yebenes, S.L. (IMEFY)   โดยบริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพยีงผู้ เดียวในประเทศไทย ส ำหรับหม้อแปลง  Cast Resin จำก
ประเทศสเปน  โดยเรำจะจ ำหน่ำยในยี่ห้อ QTC ผลิตโดย IMEFY 

▪ เดือนกรกฎำคม  บริษัทฯ ได้สมคัรเข้ำโครงกำร สร้ำงสขุภำวะองคก์ร กบัมลูนิธิ Share เพื่อพฒันำกระบวนกำรและยกระดบั
ควำมสขุของคนในองค์กรให้มี Work life Balance    

▪ เดือนกนัยำยน  บริษัทฯ ได้รับเกียรติบตัร ผ่ำนกำรประเมินสถำนประกอบกำร  ปลอดโรค ปลอดภยั กำยใจเป็นสขุ ระดบั
จงัหวดัใน ระดบัดี จำกกรมควบคมุโรค  กระทรวงสำธำรณสขุ 

▪ เดือนตลุำคม บริษัทฯ ได้รับรำงวลั SET Sustainability Awards 2015 ซึง่เป็นเพียงบริษัทเดียวในตลำดหลกัทรัพย์ mai ที่
ได้รับรำงวลันี ้และรำงวลั Thailand Sustainability Investment (หุ้นยัง่ยืน) จำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

▪ เดือนตลุำคม บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินผลคะแนน CG Scorecard จำกสถำบนั IOD อยู่ในระดบัดเีลิศ ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัถึง
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดีมคีวำมโปร่งใส 

▪ เดือนพฤศจิกำยน บริษัทฯ  ได้รับกำรรับรอง 5S Model Award 2015   พืน้ท่ีผลิตโรงงำน 4 ,  พืน้ท่ีคลงัสินค้ำและพืน้ท่ีซ่อม
หม้อแปลงไฟฟ้ำ    

▪ เดือนพฤศจิกำยน บริษัทฯ ได้รำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่นประจ ำปี 2558 และเป็นเพียงบริษัทเดียวใน
ตลำดหลกัทรัพย์ mai ทีไ่ด้รับรำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยมประจ ำปี 2558 จำกตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

▪ เดือนพฤศจิกำยน หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดก ำลงัไฟฟ้ำ 75 kVA และ 300 kVA ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลดัวงจร (Short 
Circuit Test) จำกสถำบนั CESI ประเทศอิตำลี 

▪ เดือนธันวำคม บริษัทฯ ได้รับรำงวลับรรษัทภิบำลดีเด่น ประจ ำปี 2558 ประจ ำภำคกลำงกบั ศ.นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรี
เพื่อประกำศเกียรติคณุ ยกย่อง เชิดชผูู้ประกอบกำร ที่ประกอบธุรกิจด้วยหลกับรรษัทภิบำล โดยยดึควำมโปร่งใส และควำม
ซื่อสตัย์สจุริตเป็นส ำคญั   

ปี 2559 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทฯ ได้เร่ิมวำงรำกฐำนท่ีส ำคญั(เฟส 3) ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยน ำระบบบริหำร
คณุภำพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) มำประยกุตใ์ช้ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน 

▪ เดือนมกรำคม บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทร่วม คือ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั  ถือหุ้นร้อยละ 50  ทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท 
ประกอบธุรกิจพลงังำน โดยร่วมลงทนุกบับริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

▪ เดือนมิถุนำยน บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 70 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้ำนบำท เป็น 270 ล้ำนบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 70 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือบคุคลในวงจ ำกดั  

▪ เดือนกนัยำยน บริษัทฯได้รับประกำศนยีบตัรโรงงำนน ำร่องที่ผ่ำนกำรขึน้ทะเบยีนจำกองค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องคก์ำรมหำชน) 
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▪ เดือนกนัยำยน บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทย่อย คือ  บริษัท ควิทีซี โกลบอล พำวเวอร์ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจพลงังำน ทนุจด
ทะเบียน 10 ล้ำนบำท 

▪ เดือนกนัยำยน ได้รับรำงวลับรรษทัภิบำลดีเด่น ประจ ำปี 2559 (ภำคตะวนัออก) จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมจรรยำบรรณและ
ต่อต้ำนคอร์รัปชนั หอกำรค้ำไทย ร่วมกบัส ำนกังำนป้องกนักำรทจุริตภำครัฐวิสำหกจิและเอกชนไทย  

▪ เดือนตลุำคม บริษัทได้รับรำงวลัองค์กรนวตักรรม ประจ ำปี 2559 จำก ดร.ชยัวฒัน์  วิบลูย์สวสัดิ์ ประธำนกรรมกำรตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

▪ เดือนตลุำคม บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินผลคะแนน CG Scorecard จำกสถำบนั IOD อยู่ในระดบัดเีลิศ ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัถึง
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดีมคีวำมโปร่งใส 

▪ เดือนพฤศจิกำยน บริษัทฯ ได้เพิม่ทนุจดทะเบียน บริษัท ควิทีซี โกลบอล พำวเวอร์ จ ำกดั จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท 
เป็นทนุจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท 

▪ เดือนธันวำคม บริษัทฯ ได้ใบรับรอง อตุสำหกรรมสีเขียว ระดบั 4  “Green Industry”  จำกกระทรวงอตุสำหกรรม 
▪ เดือนธันวำคม บริษัทฯ ได้รับรำงวลัจำกโครงกำรประกำศรำงวลัรำยงำนควำมยัง่ยืน(Sustainability Report Award) ประจ ำปี 

2559 ที่จดัโดย CSR Club สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ปี 2560 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทฯ ได้เร่ิมวำงรำกฐำนท่ีส ำคญั(เฟส 4) ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยน ำระบบบริหำร
คณุภำพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) มำประยกุตใ์ช้ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทลงทนุเพิ่ม line กำรผลิตหม้อแปลงอะมอฟัส 
▪ เดือนพฤษภำคม บริษัทซือ้หุ้นร้อยละ 15  ในบริษัทพลงังำนเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย)จ ำกดั เพือ่ร่วมลงทนุในโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ Minbu ที่ประเทศเมยีนมำร์ 
▪ เดือนมิถนุำยน บริษัทออกและเสนอขำยในส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ(QTC-W1)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตำม

สดัส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนไมเ่กิน 67,500,000 บำท และเพิ่มทนุจดทะเบียนจำ ก 270 ล้ำนบำท เป็น ทนุจดทะเบียน 337.50 
ล้ำนบำท 

▪ เดือนสิงหำคม บริษัทเข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท แอล โซล่ำร์ 1 จ ำกดั และเพิม่ทนุจดทะเบียน จำก 337.50 ล้ำนบำท เป็นทนุ
จดทะเบยีน 359.24 ล้ำนบำท 

▪ เดือนตลุำคม บริษัทจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุจ ำนวน 70 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยต่อบคุคลในวงจ ำกดั และเพิ่มทนุจดทะเบียน จำก 
359.24 ล้ำนบำท เป็นทนุจดทะเบียน 429.24 ล้ำนบำท 

▪ เดือนตลุำคม ได้รับรำงวลั 5ส Award ระดบั Silver  
▪ เดือนธันวำคม ได้รับประกำศเกียรติคณุจรรยำบรรณดีเด่นประจ ำปี 2560 จำกสภำหอกำรค้ำไทย  
▪ เดือนธันวำคม บริษัทฯ ได้รับรำงวลัจำกโครงกำรประกำศรำงวลัรำยงำนควำมยัง่ยืน(Sustainability Report Award) ประจ ำปี 

2560 ที่จดัโดย CSR Club สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ปี 2561 

▪ เดือนมกรำคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบยีน บริษัท คิวทซีี โกลบอล พำวเวอร์ จ ำกดั จำกทนุจดทะเบียนเดิม 140 ล้ำนบำท 
เป็นทนุจดทะเบียน 700 ล้ำนบำท 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทฯ ได้เร่ิมวำงรำกฐำนท่ีส ำคญั(เฟส 5) ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยน ำระบบบริหำร
คณุภำพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) มำประยกุตใ์ช้ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน 

▪           เดือนมกรำคม  บริษัทขำยหุ้นคืนให้บริษัทพลงังำนเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย)จ ำกดั ในกำรร่วมลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมำร์ 
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▪ เดือนมิถนุำยน ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและอนมุตัใิห้ใช้เคร่ืองหมำยรับรองฉลำกเขยีว ส ำหรับผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำ 

จำกสถำบนัส่ิงแวดล้อมไทย 

▪ เดือนสิงหำคม ได้รับรำงวลั สถำนประกอบกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ ระดบัก้ำวหน้ำ จำกส ำนกังำนกองทนุสร้ำงเสริมสขุภำพ 

▪ เดือนสิงหำคม  ได้รับรำงวลั 3R Award  จำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

▪ เดือนสิงหำคม ได้รับประกำศเกียรติคณุจำกกำรน ำเสนอผลงำน ในงำน Thailand Quality Conference  หวัข้อ Kaizen 

กระบวนกำรส่งเสริมกจิกรรม Kaizen ที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ 3 เทำ่ 

▪ เดือนกนัยำยน รับประกำศนียบตัร Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization จำก 
องค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)  

▪ เดือนตลุำคม ได้รับประกำศเกียรติคณุจรรยำบรรณดีเด่น ประจ ำปี 2561 จำกสภำหอกำรค้ำไทย 

▪          เดือนธันวำคม บริษัทฯ ได้รับรำงวลัจำกโครงกำรประกำศรำงวลัรำยงำนควำมยัง่ยืน(Sustainability Report Award) ประจ ำปี 
2561 ทีจ่ดัโดย CSR Club สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 
ปี 2562 

▪ เดือนมกรำคม   บริษัทฯ ได้เร่ิมวำงรำกฐำนท่ีส ำคญั(เฟส 6) ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรโดยน ำระบบบริหำร
คณุภำพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) มำประยกุตใ์ช้ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืน 

▪ เดือนมกรำคม    บริษัทฯ ได้ลงนำมสญัญำทำงธุรกิจร่วมกบั DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมำเลเซีย เพื่อ
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย DE BUSDUCT รำยแรกและรำยเดยีวในประเทศไทย 

▪ เดือนกมุภำพนัธ์    ได้รับมอบประกำศนยีบตัรสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต จำก CAC 
▪ เดือนกรกฎำคม     ได้รับโล่ประกำศเกียรตคิณุจำกกำรผ่ำนประเมนิในโครงกำรส่งเสริมกำรจดัท ำระบบมำตรฐำนควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ระดบั Platinum จำกกระทรวงแรงงำน 
▪ เดือนสิงหำคม บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบยีน บริษัท คิวทซีี โกลบอล พำวเวอร์ จ ำกดั จำกทนุจดทะเบียนเดิม 700 ล้ำนบำท 

เป็นทนุจดทะเบียน 560 ล้ำนบำท 
▪ เดือนกนัยำยน รับประกำศนียบตัร Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization จำก องค์กำร

บริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)  
▪ เดือนตลุำคม บริษัทฯ ได้ผนึกควำมร่วมมือทำงธุรกจิกบั บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เพื่อแต่งตัง้ QTC เป็นผู้จดั

จ ำหน่ำย Huawei Solar Inverter ผลิตภณัฑ์แปลงไฟฟ้ำกระแสตรง(DC)ให้เป็นไฟฟ้ำกระแสสลบั(AC)จำกแผงโซล่ำร์เซลล์ 
▪ เดือนตลุำคม บริษัทได้รับเกียรตบิตัรกำรใช้เคร่ืองหมำยรับรองฉลำกเขยีวส ำหรับ “ผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำ” ที่ได้มำตรฐำน

ด้ำนคณุภำพและส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมน้อยกว่ำเมื่อน ำมำเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ที่ท ำหน้ำที่อย่ำงเดียวกนัจำก
องค์กรธุรกจิเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

▪ เดือนธันวำคม รับมอบรำงวลัประกำศเกียรติคณุ Sustainability Disclosure Recognition (SDC) ประจ ำปี 2562 จำก
สถำบนัไทยพฒัน์ 
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1.3   นโยบายและเป้าหมายระยะยาวการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่มีคุณภำพสูงระดับสำกล (World Class) โดยมุ่งเน้น กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนของหม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ เพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง สร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำร
ยอมรับจำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  บริษัทฯ มีเป้ำหมำยท ำรำยได้ 1,500 ล้ำนบำท ภำยในปี 2567  เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยนี ้ 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะรักษำฐำนลูกค้ำเดิม และขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ เพิ่มขึ น้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง ในกลุ่มประเทศ 
ASEAN   บริษัทฯ ได้ยกระดับกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงขึน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2560  เพื่อรองรับกำรขยำยตลำดและกำร
แข่งขนั เพิ่มทีมขำยต่ำงประเทศเพื่อบุกตลำดใหม่ๆ  ส ำหรับด้ำนกำรวิจยัและพฒันำ บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งในกำรคิดค้นพฒันำสินค้ำใหม่
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ ปัจจบุนับริษัทได้พฒันำและผลิต Smart Transformer ที่เป็นนวตักรรมด้ำนหม้อแปลงไฟฟ้ำ และ
คิดค้นผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ Super Low Loss ที่ช่วยประหยดัพลงังำน ช่วยลดภำวะโลกร้อน  และเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้
ทกุกลุ่ม  ท ำให้ปัจจบุนับริษัทมีศกัยภำพที่แข็งแกร่งส ำหรับกำรแข่งขนัในตลำด 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร  จึงได้ขยำยธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงำน  มองหำโอกำสทำงธุรกิจทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ   เพื่อสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดธุรกิจขึน้ไป โดยปี 2560 บริษัทเร่ิมลงทุนในธุรกิจพลงังำน กล่ำวคือ 
ลงทนุในโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือก และยงัคงต่อยอดธุรกิจไปในปี 2561-2567 ซึง่ปัจจุบนัมีหลำยโครงกำรที่บริษัทก ำลงัศกึษำควำมเป็นไป
ได้อยู่      

บริษัทฯ ได้เห็นควำมส ำคญัของทรัพยำกรมนษุย์ที่มีคณุค่ำ จึงได้ลงทนุด้ำนบุคลำกรโดยมุ่งเน้นกำรพฒันำตำมแนวทำงของทุน
มนุษย์ (Human Capital) ที่จะพัฒนำบุคลำกรให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสำมำรถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุค 
4.0   และเร่งพัฒนำหน่วยงำนห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Management) กำรเคล่ือนย้ำยวตัถุดิบระหว่ำงประเทศในกลุ่ม AEC 
ได้รับกำรยกเว้นอัตรำภำษีศุลกำกร และลดลงเหลือร้อยละ 0  ซึ่งแต่ละประเทศก็มีนโยบำยที่จะลดต้นทุนด้ำน Logistics  บริษัท
จะต้องเตรียมควำมพร้อมกับกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศในกลุ่ม AEC ที่จะมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภำษี
ศุลกำกร  เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัได้อีกทำงหนึ่ง  นอกจำกนี ้บริษัทฯยังให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ  รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรต่ำงๆ ด้วยระบบ Total Quality Management (TQM) ท ำให้
บคุลำกรท ำงำนอย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั และสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสุดให้แก่ลกูค้ำ  

ในกำรบริหำรจดักำรองค์กรเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลกักำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกั
คิด “คณุภำพแห่งควำมประณีต” (Quality of Details) ยึดหลกัธรรมำภิบำล   และหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่ำง
ยัง่ยืน 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

        2.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้ำที่บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยเป็นกำรผลิตตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำ (Made to Order) โดยลกูค้ำจะ   

ก ำหนดรำยละเอียดที่ต้องกำร (Specification) เช่น แรงดนัไฟฟ้ำด้ำนแรงสงูและแรงต ่ำ ค่ำควำมสูญเสีย (Loss) ค่ำควำมต้ำนทำน
ระหว่ำงแรงสงูและต ่ำ (Impedance) Vector Group และ Temperature Rise เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถออกแบบหม้อแปลง
ไฟฟ้ำที่มีคณุสมบตัิตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยหม้อแปลงไฟฟ้ำที่บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำในประเทศทัง้หมดเป็น
ผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “QTC” และส ำหรับลกูค้ำต่ำงประเทศนัน้จะมีทัง้ผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “QTC” 
และผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของลกูค้ำ ทัง้นี ้ส่วนประกอบหลกัที่ส ำคญัของหม้อแปลงไฟฟ้ำ มีดงันี ้

1. แกนเหล็ก ท ำหน้ำที่เป็นวงจรแม่เหล็กส ำหรับกำรไหลของเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวน ำให้เกิดแรงดนัในขดลวดทัง้
ด้ำนแรงสงูและแรงต ่ำ โดยแกนเหล็กท ำมำจำกเหล็กซิลิกอนน ำมำตดัและเรียงซ้อนกนัเป็นแกน 

2. ขดลวดแรงสูง ท ำหน้ำที่รับพลงังำนไฟฟ้ำจำกสำยส่งไฟฟ้ำแรงสงู และเปล่ียนพลงังำนไฟฟ้ำให้กลำยเป็นพลังงำน
แม่เหล็ก เพื่อส่งผ่ำนพลงังำนไปยงัขดลวดแรงต ่ำอีกทอดหน่ึง ขดลวดแรงสงูมกัท ำจำกลวดทองแดงกลมอำบน ำ้ยำโดยจะพนัทบัหรือ
สวมอยู่บนขดลวดแรงต ่ำ 

3. ขดลวดแรงต ่ำ ท ำหน้ำที่เป็นตวัจ่ำยกระแสไฟฟ้ำออกจำกหม้อแปลงไปสู่ Load หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่ ลวดแรงดนัต ่ำ
ท ำจำกลวดทองแดงแบนหุ้มฉนวนหรือทองแดงแผ่น (Copper Foil) มีขนำดพืน้ท่ีหน้ำตดัค่อนข้ำงใหญ่พนัอยู่บนปลอกฉนวนเพื่อสวม
เข้ำกบัแกนเหล็ก 

4. ตัวถังและฝำถัง เป็นส่วนประกอบที่ท ำหน้ำที่เก็บรักษำน ำ้มันหม้อแปลงไว้ และท ำหน้ำที่ระบำยควำมร้อนจำก
ภำยในหม้อแปลงออกสู่อำกำศภำยนอก บริษัทฯ ใช้เทคนิคกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดตวัถังปิดสนิท (Hermatically Sealed) โดย
ตวัถงัเป็นแบบ Corrugated มีครีบระบำยควำมร้อนติดอยู่ที่แต่ละด้ำนของตวัถงัท ำให้ควำมร้อนถกูถ่ำยเทสู่ภำยนอกอย่ำงรวดเร็ว ตวั
ครีบพบัจำกเหล็กแผ่นยำวท ำให้มีรอยเชื่อมน้อยกว่ำ โอกำสที่ตวัถังร่ัวซมึจึงน้อยกว่ำตวัถังแบบเก่ำที่ใช้ Radiator Fin เป็นตวัระบำย
ควำมร้อน บนฝำถงัมกัเป็นท่ีส ำหรับติดตัง้บชุชิ่งและอปุกรณ์ป้องกนัต่ำงๆ ของหม้อแปลง 

5. บชุชิ่ง (Bushing) เป็นส่วนท่ีเป็นจุดรับหรือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำของหม้อแปลง ซึง่สำยไฟเข้ำและสำยไฟออกจะต่อเข้ำที่
บชุชิ่ง ภำยในบชุชิ่งจะมีตวัน ำไฟฟ้ำซึง่น ำกระแสไฟฟ้ำเข้ำไปสู่ขดลวด ตวับชุชิ่งจะเป็นฉนวนเพื่อป้องกนัไม่ให้มีกำรร่ัวไหลของไฟฟ้ำสู่
ตวัถงั 

6. น ำ้มันหม้อแปลง เป็นน ำ้มันท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้ำท่ีดี มีควำมบริสุทธ์ิสูง ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้ำภำยในหม้อ
แปลงและท ำหน้ำที่พำควำมร้อนจำกขดลวดภำยในหม้อแปลงออกมำสู่ตวัถงัเพื่อระบำยไปสู่อำกำศภำยนอก 

7. แท๊ป เป็นอปุกรณ์ที่ท ำหน้ำที่เปล่ียนอตัรำส่วนรอบของขดลวด ท ำให้อตัรำส่วนแรงดนัของหม้อแปลงเปล่ียนแปลงไป
ได้ตำมทีต้่องกำร  
  8. อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น อุปกรณ์วัดระดับน ำ้มัน, เทอร์โมมิเตอร์, วำล์วระบำยควำมดัน เป็นต้น ซึ่งท ำหน้ำที่
ตรวจวัดส่ิงต่ำงๆ ในหม้อแปลง เมื่อมีส่ิงผิดปกติจะส่งสัญญำณไปควบคุมอุปกรณ์ตัดต่อเพื่อป้องกันหม้อแปลงจำกกำรเสียหำย
รุนแรง 
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หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่าย สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี ้
1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution Transformer)                                     
หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยเป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่แปลงแรงดนัไฟฟ้ำแรงสงูจำกระบบจ ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำนครหลวง หรือกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ที่ ส่งผ่ำนมำตำมสำยส่งระบบจ ำหน่ำย (Distribution Line)  ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้ำไม่ เกิน 36 KV ให้มี
แรงดนัไฟฟ้ำลดลงมำอยู่ในระดบัท่ีตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ใช้ไฟฟ้ำ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม บ้ำนเรือนที่อยู่อำศยั และอำคำรสงู 
เป็นต้น  สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

1.1 ห ม้อแปลงไฟ ฟ้ าระบบจ าห น่ ายแบบน ้ามั นช นิด ปิดผนึ ก 
(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer) ขนำดก ำลงั
ไฟสงูสดุ 3,000 kVA หม้อแปลงชนิดนีเ้ป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ใช้น ำ้มนัหม้อ
แปลงเป็นฉนวนในกำรป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจรในตวัหม้อแปลงและระบำย
ควำมร้อนจำกขดลวดภำยในหม้อแปลงออกสู่ภำยนอก โดยตัวถังหม้อ
แปลงจะถูกปิดผนึก (Sealed) อย่ำงมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอำกำศเข้ำ
มำสัมผัสกับน ำ้มันภำยในตัวหม้อแปลง จึงท ำให้หม้อแปลงชนิดนีม้ี
คณุสมบตัิสำมำรถป้องกันควำมชืน้ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งจะส่งผลท ำให้น ำ้มนั
หม้อแปลงไม่เส่ือมสภำพได้ง่ำย และยังช่วยรักษำสภำพควำมเป็นฉนวน
ของน ำ้มนัหม้อแปลงไฟฟ้ำให้ใช้งำนได้นำน รวมทัง้ช่วยยืดระยะเวลำและ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำหม้อแปลงได้อีกด้วย ส่วนใหญ่หม้อแปลง
ชนิดนีจ้ะนิยมใช้ติดตัง้ไว้กลำงแจ้ง  

1.2 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน า้มันชนิดตัวถังเปิด (Open 
Type with Conservator) ขนำดก ำลังไฟ  สูงสุด  5,000 kVA  เป็นหม้อ
แปลงไฟฟ้ำชนิดเดิม  ซึ่งนิยมใช้กนัมำนำน โดยจะใช้น ำ้มนัหม้อแปลงเป็น
ฉนวนและตัวระบำยควำมร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดปิดผนึก 
แต่จะมีถังน ำ้มันส ำรอง (Conservator) ติดตัง้อยู่เพื่อรองรับกำรขยำยตัว
ของน ำ้มนัหม้อแปลงขณะใช้งำน และมีท่อให้อำกำศผ่ำนเข้ำออกได้ และที่
ปลำยท่อมีกระเปำะบรรจุสำรซิลิก้ำเจล (Silica Gel) ซึ่งเป็นสำรช่วยดูด
ควำมชืน้ออกจำกอำกำศก่อนเข้ำสู่หม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดนี ้
จะต้องตรวจสอบน ำ้มนัหม้อแปลงอย่ำงสม ่ำเสมอทกุ 6-12 เดือน 

2.    หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก าลัง (Power Transformer)                                                           
หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบก ำลงัเป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรปรับลดแรงดันกระแสไฟฟ้ำที่ส่งมำจำก
แหล่งผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนมำตำมสำยส่งแรงสูง (Transmission Line) ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้ำเข้ำ
สำยระบบจ ำหน่ำย (Distribution Line) เพื่อส่งให้ผู้ ใช้ต่อไป    ทัง้นี ้หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบก ำลังที่
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำที่มีขนำดก ำลงัไฟฟ้ำตัง้แต่ 5,000 -30,000 กิโล
โวลต์แอมแปร์ (KVA) และแรงดนัไฟฟ้ำสงูสดุ 72 KV  
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3. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin Transformer) 
หม้อแปลงไฟฟ้ำแบบแห้ง (Dry Type Cast Resin Transformer) เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำที่
เหมำะต่อกำรติดตัง้ในอำคำร เนื่องจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบแห้ง ไม่มีกำรใช้ฉนวนน ำ้มนั ชุด
ขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ ในฉนวน Epoxy Resin ที่มีควำมทนทำนต่อควำมชื น้ ฝุ่ น และ
ส่ิงแวดล้อม โครงกำรที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำแบบแห้ง อำทิ เช่น อำคำรสูง อำคำรที่พักอำศัย 
หรือคอนโดมิเนียม  โรงพยำบำล หรือศูนย์กำรค้ำ ที่มีพืน้ที่จ ำกัดต้องเลือกใช้หม้อแปลงที่
สำมำรถติดตัง้ในอำคำรได้  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้มีกำรลงทนุควำมพร้อมทัง้ด้ำนสินค้ำ และ
บุคลำกรในกำรบริกำรให้แก่ลกูค้ำ เพื่อจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบแห้ง ท่ีผ่ำนกำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำนระดบันำนำชำติ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ลกูค้ำ 
 
 

4. Super Low Loss Transformer  (Amorphous Metal Distribution Transformer : AMDT)  
หม้อแปลง Super Low Loss เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำ ที่ใช้วัตถุดิบ Amorphous มำท ำเป็นแกนของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน 
ประโยชน์จำกกำรเปล่ียนแปลงวตัถดุบิ คือ มีค่ำควำมสญูเสียก ำลงัไฟฟ้ำขณะไม่มีโหลด (No Load Loss)  ต ่ำ เพียง 1 ใน 3 ของแกน
เหล็กซิลิกอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ใช้หม้อแปลง Super Low Loss ประหยดัค่ำไฟฟ้ำลงได้  และหำกมีกำรใช้หม้อแปลง Super Low Loss 
ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ ำนวนมำก ก็จะหมำยถึงกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในระดบัประเทศได้จ ำนวน
มำก และยงัส่งผลต่อกำรลดภำวะโลกร้อนในทำงอ้อม ด้วยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเนื่องจำกกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ
นัน้เอง 
 
 
 
 
   

 
 

5. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer) 
 บริษัทฯ จะออกแบบและผลิตตำมกำรใช้งำนและคุณสมบัติที่ลูกค้ำต้องกำร เช่น Earthing Transformer, Unit Substation,   
Pad Mounted เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
Earthing Transformer                                  Unit Substation                                  Pad Mounted 
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นอกจากบริษัทจะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว  บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ดังนี ้
 

1. Smart Monitoring Box : เป็นอุปกรณ์เสริมระบบอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมำเพื่อติดตำมกำร
ท ำงำนของหม้อแปลงไฟฟ้ำด้วยระบบ Sensor ที่ติดตำมตัวแปรส ำคัญอย่ำงกระแสไฟฟ้ำใน
ขดลวด วดัอุณหภูมิขดลวดและน ำ้มนั และตรวจจบักำรเกิด Unbalance ที่อำจส่งผลเสียต่อหม้อ
แปลงได้ สำมำรถติดตัง้ได้กบัหม้อแปลงไฟฟ้ำทกุรุ่นของ QTC  

 

 

2. BUSDUCT :   เป็นอุปกรณ์ที่น ำมำใช้แทนสำยไฟ เพื่อจ่ำยไฟไปยังโหลดต่ำง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใน
กำรใช้ภำยในอำคำรสูงและโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่  จ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ DE 
BUSDUCT  โดย QTC ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยรำยเดียวในประเทศไทยจำก 
DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมำเลเซีย  DE BUSDUCT ได้ผ่ำนกำรทดสอบ 
Conductivity ส ำหรับตัวน ำทัง้ทองแดงและอะลูมิเนียม นอกจำกนี ้ฉนวน ( Insulation) ของ DE 
BUSDUCT ยังมีให้เลือกทัง้แบบฉนวนไมร่ำ (Mylar) และฉนวนแบบ Hybrid (ฉนวนไมร่ำ+
Epoxy) เพื่อให้เหมำะกับกำรใช้งำนที่หลำกหลำยในกลุ่มผู้ รับเหมำ มีข้อได้เปรียบในด้ำนกำร
จ่ำยไฟด้วยมีค่ำควำมต่ำงศกัย์ตกน้อย และระบบไฟฟ้ำที่มีควำมเสถียรมำกกว่ำสำย Cable ทัว่ไป 

 

 

3. Solar Inverter :   เป็นผลิตภณัฑ์แปลงไฟฟ้ำกระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ำกระแสสลบั 
(AC) จำกแผงโซลำ่ร์เซลล์ ทัง้นี ้QTC ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย จำก บริษัท 
หวัเวย่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์  Huawei  
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2.1.2 งานบริการ 
  งำนบริกำรของบริษัทฯ เป็นงำนบริกำรที่เก่ียวข้องกบัหม้อแปลงไฟฟ้ำตลอด 24 ชัว่โมง โดยทีมวิศวกรและช่ำงเทคนิคที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี เพื่อรองรับควำมต้องกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำทัง้ที่เป็นลกูค้ำที่
ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้ำ QTC และลกูค้ำทัว่ไป ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำของ QTC บริษัทฯ จะมีรำยละเอียดในกำรติดต่อกรณีฉกุเฉิน
ติดไว้ที่ด้ำนข้ำงของหม้อแปลงไฟฟ้ำทุกเคร่ืองเพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ลกูค้ำ งำนบริกำรเก่ียวกบัหม้อแปลงไฟฟ้ำที่บริษัทฯ มีไว้ให้บริกำร
แก่ลกูค้ำ ได้แก่ 
  - งำนบริกำรติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้ำ 
  - งำนบริกำรตรวจเช็คสภำพและบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดเวลำ 
  - งำนบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
  - งำนบริกำรเติมและกรองน ำ้มนัหม้อแปลงไฟฟ้ำทกุขนำด ทกุยี่ห้อ 
  - งำนบริกำรเช่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
  - งำนบริกำรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
  - งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำ  
  - งำนบริกำรรับจ้ำงตดัเหล็กและพนัคอยล์ 
  - งำนรับจ้ำงผลิตถงัหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
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 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพของหม้อแปลงไฟฟ้ำเพื่อให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล เร่ิมตัง้แต่กำร

ออกแบบ และกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกำรผลิต โดยจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบที่สั่งซือ้อยู่เป็นประจ ำ             
หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ ได้รับกำรออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบซึง่จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุม 
Loss ต่ำงๆ ได้อย่ำงแม่นย ำ ด้วยวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรออกแบบโดยเฉพำะเป็นเวลำนำน นอกจำกนี ้เทคโนโลยีที่บริษัทฯ 
น ำมำใช้ในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่ได้รับกำรพฒันำและปรับปรุงมำเป็นอยำ่งดี รวมทัง้เคร่ืองจกัร
หลกัที่ใช้ในกำรผลิตเป็นเคร่ืองจกัรที่น ำเข้ำจำกประเทศเยอรมนั  ตลอดจนมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพสินค้ำในทกุขัน้ตอน
กำรผลิตจนถึงขัน้ตอนสดุท้ำยก่อนที่จะส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ กำรด ำเนินกำรทัง้หมดของบริษัทฯ ดงักล่ำวข้ำงต้นมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำสินค้ำที่ผลิตมีคณุภำพได้มำตรฐำนและตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยจะเห็นได้จำกกำรที่บริษัทฯ ได้รับกำร
รับ รองคุณ ภำพมำตรฐำน  ISO 9001:2008 ประกอบกับห ม้ อแปลงไฟ ฟ้ ำของบ ริษั ทฯ  ได้ รับกำรรับ รองม ำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมตำม มอก. 384-2525 ครบทุกขนำด และครบทุกระบบไฟฟ้ำที่มีควำมต้องกำรอยู่ในตลำด นอกจำกนี ้หม้อ
แปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ ทกุขนำดยงัผ่ำนกำรทดสอบและรับรองกำรทนกระแสลดัวงจรจำกสถำบนั CESI ประเทศอิตำลี และส ำหรับ
ขนำด 167 KVA ผ่ำนกำรรับรองกำรทนกระแสลัดวงจรจำกสถำบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์  ซึ่งทัง้สองสถำบันเป็น
ห้องปฏิบตัิกำรทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่สำมำรถยืนยันถึงคุณภำพ ควำมแข็งแรงของขดลวดและโครงสร้ำงภำยในของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำได้เป็นอย่ำงดี 

 
 

2. ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า   
 กำรส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำเป็นปัจจยัส ำคญัอีกปัจจยัหนึ่งที่ลกูค้ำใช้พิจำรณำในกำรเลือกสัง่ซือ้สินค้ำ

จำกผู้ผลิตแต่ละรำย ซึง่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซือ้จะมีก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำที่ยึดมัน่และชดัเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ลกูค้ำ
ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำภำครัฐวิสำหกิจ หรือลูกค้ำที่เป็นผู้ รับเหมำโครงกำร หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้
ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว จะส่งผลกระทบท ำให้งำนของลูกค้ำเกิดควำมล่ำช้ำ และบริษัทฯ อำจต้องเสียค่ำปรับ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
ข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ และลกูค้ำแต่ละรำย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบำยหลกัที่จะต้องส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ 
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำ อนัจะช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจให้แก่ลกูค้ำซึ่งจะส่งผลท ำให้ลกูค้ำกลับมำใช้บริกำรของบริษัทฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง หรือแนะน ำลกูค้ำรำยใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้อีกทำงหน่ึงด้วย 
 3. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตซึง่ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยหลกัที่จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เร่ิมตัง้แต่กำรคดัเลือกวตัถดุิบโดยอำศยัทีมงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญเป็นผู้คดัเลือกผู้ผลิต และ/
หรือ ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) ซึง่จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบกระบวนกำรผลิตเพื่อให้มัน่ใจในมำตรฐำนคุณภำพของวตัถุดิบ 
และลดกำรสญูเสียจำกกำรผลิตที่เกิดขึน้จำกกำรใช้วตัถุดิบที่ไม่ได้มำตรฐำน นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้น ำระบบ ERP มำใช้ในกำรวำง
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แผนกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบ ซึ่งจะช่วยให้กำรควบคุมปริมำณวตัถุดิบให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสมและเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรผลิต
สินค้ำ       เนื่องจำกระบบ ERP จะเชื่อมโยงข้อมลูจำกทุกฝ่ำยงำนโดยเร่ิมตัง้แต่กำรรับค ำสัง่ซือ้สินค้ำจำกลกูค้ำ จำกนัน้ระบบจะน ำ
ข้อมลูค ำสัง่ซือ้ดงักล่ำวไปท ำกำรประมวลผลเพื่อวำงแผนกำรผลิตและกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ  
  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้พฒันำกระบวนกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรผลิตที่จะช่วยลดต้นทนุกำรผลิตลง ในขณะที่ยงัคง
สำมำรถรักษำคณุภำพของผลิตภณัฑ์ได้เป็นอย่ำงดี เช่น  
   - กำรใช้เทคโนโลยี Wound Core ส ำหรับกำรผลิตแกนเหล็ก กำรใช้เทคโนโลยีดงักล่ำวจะช่วยลดปริมำณกำรใช้  
                                 เหล็กซิลิกอนและกำรสญูเสียของเหล็กซิลิกอน อนัจะส่งผลให้ต้นทนุกำรผลิตโดยรวมลดลงได้   
   - กำรหำวตัถดุิบทดแทนเพื่อเพิ่มทำงเลือกและช่วยให้กำรบริหำรต้นทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำก 
    ยิ่งขึน้ เช่น กำรใช้ Copper Foil แทน ลวดแบนหุ้มกระดำษ เป็นวตัถดุิบในกำรพนัคอยล์แรงต ่ำ เป็นต้น 
        ทัง้นี ้ กำรท่ีจะเลือกใช้วตัถดุิบชนิดใด จะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิของหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ลกูค้ำก ำหนดเป็นส ำคญั 

              4. การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า 
 จำกกำรที่บริษัทฯ มีทีมผู้บริหำร วิศวกร และพนกังำนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญใน

อตุสำหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ำมำเป็นเวลำกว่ำ 44 ปี และเคยผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำชัน้น ำในต่ำงประเทศ
ทัง้ในประเทศเยอรมนัและประเทศญ่ีปุ่ นมำเป็นเวลำนำน จึงท ำให้สำมำรถพฒันำเทคโนโลยีกำรออกแบบและปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิตให้มีประสิทธิภำพสงู ด้วยเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั และช่วยลดขัน้ตอนกำรผลิตให้สัน้ลง อนัจะส่งผลท ำให้ต้นทนุกำรผลิตของบริษัทฯ 
ลดลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบัคู่แข่งรำยอื่นในอตุสำหกรรมได้เป็นอย่ำงดี ยิ่งไปกว่ำนัน้ ทีมงำนขำยของบริษัทฯ เป็นผู้
ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำยและกำรตลำด  จึงท ำให้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมต้องกำรของลกูค้ำและภำวะกำรตลำดของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำอย่ำงลกึซึง้ สำมำรถก ำหนดกลยทุธ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ 

5. การร่วมงานกับพันธมิตรทางการค้า และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ าหน่าย 
 ปี 2562 รำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ ประมำณร้อยละ 14.88  ของรำยได้จำกกำรขำยรวม มำจำก

กำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศจ ำนวน 
5 รำย และตวัแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจ ำนวน 8 รำย ครอบคลมุ 4 ประเทศ ได้แก่ มำเลเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกำใต้ และอิตำล่ี ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นท่ีจะรักษำและพฒันำควำมสมัพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนถึงกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ 
และตัวแทนจ ำหน่ำยในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลท ำให้บริษัทพฒันำผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำได้เป็นอย่ำงดี   

6. การบริการหลังการขาย 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีบริกำรหลงักำรขำย โดยมีช่ำงที่มีควำมเชี่ยวชำญเก่ียวกบัหม้อแปลงไฟฟ้ำไว้คอยให้บริกำรรวมทัง้

ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ แก่ลกูค้ำตลอด 24 ชัว่โมง กำรให้บริกำรดงักล่ำว นอกจำกจะท ำให้ลกูค้ำเกิดควำม
ประทบัใจแล้ว ยงัท ำให้บริษัทฯ ได้รับทรำบปัญหำและข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่เกิดจำกตวัผลิตภณัฑ์จำกลกูค้ำโดยตรง และสำมำรถน ำ
ข้อบกพร่องดังกล่ำวมำปรับปรุงและพัฒนำผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้มีคุณภำพและตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงเต็มที่ 
และจำกกำรที่ผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพสงู จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงควำมมัน่ใจในผลิตภณัฑ์
ด้วยกำรรับประกนัคณุภำพ 2 ปี 
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 2.2.2 ลักษณะลูกค้า 
  ลกูค้ำของบริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี ้

1. ลูกค้าในประเทศ 
ลกูค้ำในประเทศของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 1.1 กลุ่มลกูค้ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ  
  กลุ่มลกูค้ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ ประกอบด้วย ลกูค้ำหลกัที่เป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำภำครัฐวิสำหกิจ 
ได้แก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.)  และลกูค้ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจอื่นๆ 
เช่น กระทรวงสำธำรณสขุ กรมโยธำและผงัเมือง กรมชลประทำน เป็นต้น  

1.2 กลุ่มผู้ รับเหมำโครงกำร 
         ลกูค้ำกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มผู้ รับเหมำโครงกำรตัง้แต่ผู้ รับเหมำขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่ ลกูค้ำประเภทนี ้เช่น บริษัท 
เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) บริษัท อิตำเล่ียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 เป็นต้น 

            1.3   กลุ่มตวัแทนจ ำหน่ำย  

         ลกูค้ำประเภทตวัแทนจ ำหน่ำยจะซือ้สินค้ำของบริษัทฯ ไปจ ำหน่ำยต่อให้กบัลกูค้ำ (End User) อีกทอดหน่ึง 
บริษัทฯ มีตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศจ ำนวน 5 รำย ตวัแทนจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะรับผิดชอบกำรขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำและกำร
ให้บริกำรในเขตพืน้ท่ีที่ก ำหนด ซึง่จะชว่ยให้กำรท ำกำรตลำดและกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงทัว่ถงึและครอบคลมุพืน้ท่ี
ได้มำกยิ่งขึน้   

                         1.4  กลุ่มลกูค้ำประเภทเจ้ำของโครงกำรหรือโรงงำนอตุสำหกรรม  
                                ลกูค้ำประเภทนีจ้ะซือ้หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ เพื่อน ำไปใช้เองภำยในโรงงำนหรืออำคำรต่ำงๆ เช่น บริษัท
แอ๊ดวำนซ์เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ำกดั และ บริษัท เบทำโกร จ ำกดั(มหำชน) เป็นต้น 
  
                  2.    ลูกค้าต่างประเทศ  
 2.1 กลุ่มตวัแทนจ ำหน่ำย  
            ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจ ำนวน 8 รำย ครอบคลุมกำรขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำใน
หลำยประเทศกว่ำ 30 ประเทศ  โดยรำยได้จำกกำรส่งออกเป็นกำรขำยผ่ำนลกูค้ำประเภทตวัแทนจ ำหน่ำย คิดเป็นร้อยละ 60.61  
 
 2.2 กลุ่มลกูค้ำอื่นๆ  

กลุ่มลกูค้ำอื่นๆ เช่น ผู้ รับเหมำโครงกำร บริษัทที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไป (Trading Firm) ซึง่จะสัง่ซือ้หม้อ
แปลงไฟฟ้ำจำกบริษัทฯ เพื่อไปจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำ (End User) ที่อยู่ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น ลูกค้ำที่อยู่ในอุตสำหกรรม
กระดำษ อตุสำหกรรมปิโตรเคมี อตุสำหกรรมน ำ้มนัปำล์ม อตุสำหกรรมทอผ้ำ อตุสำหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น 
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ตารางแสดงสดัส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลกูค้า 

ประเภทลูกค้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ       

(1) หน่วยงำนรัฐและรัฐวิสำหกิจ 285.21 33.98 181.59 23.08 271.52 34.79 
(2) ตวัแทนจ ำหน่ำย 21.42 2.55 13.48 1.71 12.71 1.63 

(3) เอกชน 290.96 34.66 313.85 39.90 255.50 32.74 

รวมรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 597.59 71.19 508.92 64.69 539.73 69.17 

รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ       
(1) ตวัแทนจ ำหน่ำย 192.31 22.91 168.35 21.40 103.56 13.27 
(2) เอกชน 49.48 5.90 109.43 13.91 137.06 17.56 

รวมรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ 241.79 28.81 277.78 35.31 240.62 30.83 

รวมรายได้จากการขาย 839.38 100.00 786.70 100.00 780.35 100.00 
 
2.2.3 นโยบายราคา 
 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยจำกต้นทุนบวกอัตรำก ำไรขัน้ต้นที่เหมำะสม (Cost Plus Margin) ซึ่งจะ
แตกต่ำงกันตำมประเภทของลกูค้ำ โดยจะค ำนึงถึงภำวะกำรแข่งขนัของแต่ละตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กำรยอมรับในตวั
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ของลกูค้ำแต่ละกลุ่ม ซึง่จะพิจำรณำจำกคณุภำพของผลิตภณัฑ์ รวมถึงบริกำรหลงักำรขำยที่มีประสิทธิภำพ  

2.2.4  การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 รำยละเอียดของช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้ดงันี ้
 1. การจ าหน่ายโดยวิธีประมูลงาน  

กำรประมลูงำนโดยวิธีประกวดรำคำเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลกัส ำหรับลกูค้ำที่เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำภำค
รัฐวิสำหกิจ โดยขัน้ตอนกำรประกวดรำคำจะเร่ิมต้นจำกกำรซือ้แบบประกวดรำคำ หลังจำกนัน้บริษัทฯ จะน ำข้อมูลมำศึกษำและ
วิเครำะห์รำยละเอียดของหม้อแปลงไฟฟ้ำเพื่อจดัเตรียมเอกสำรและค ำนวณรำคำที่จะใช้ในกำรยื่นซองประกวดรำคำ เอกสำรที่ใช้ใน
กำรยื่นซองประกวดรำคำ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เอกสำรแสดงคณุสมบตัิของผู้ เสนอรำคำ และเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค บริษัทฯ จะมีสิทธ์ิ
เข้ำร่วมเสนอรำคำเมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบตัิเบือ้งต้นเท่ำนัน้ ในกำรยื่นซองประกวดรำคำ บริษัทฯ จะต้องวำงหลกัประกันซอง 
(Bid Bond) ซึ่งโดยทั่วไปมลูค่ำหลักประกันซองจะอยู่ที่ประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำงำนที่เสนอรำคำ และเมื่อบริษัทฯ ชนะกำร
ประมูลจะมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยตำมแบบและภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด พร้อมกับกำรวำงหลกัประกันสญัญำซึ่งโดยทัว่ไปมลูค่ำ
หลกัประกนัสญัญำจะอยู่ที่ร้อยละ 10 ของมลูค่ำงำนท่ีประมลู 

2.  การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย  

ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ บริษัทฯ พิจำรณำจำกควำมเชี่ยวชำญทำง
ธุรกิจ ศกัยภำพทำงกำรตลำด ประสบกำรณ์ในพืน้ที่ ฐำนะทำงกำรเงิน และควำมพร้อมของตวัแทนจ ำหน่ำย ซึ่งจะมีกำรท ำสญัญำ
แต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และรับผิดชอบในกำรท ำตลำดส ำหรับกำรจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ ในเขต
พืน้ท่ีกำรขำยที่ก ำหนดอย่ำงชดัเจน   รวมทัง้กำรให้บริกำรและแก้ปัญหำต่ำงๆ ให้แก่ลกูค้ำที่ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ   

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ 5 รำย และตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ จ ำนวน 8 
รำย ครอบคลมุพืน้ท่ีกำรขำยในหลำยประเทศกว่ำ 30 ประเทศ 
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3.  การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง  
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด และ/หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ จะท ำกำรติดต่อหำลกูค้ำโดยตรง ประกอบกับอำศัย

ควำมสมัพันธ์ของผู้บริหำรในกำรสร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเข้ำไปน ำ เสนอและให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์กับ
ลกูค้ำ และพำลูกค้ำเยี่ยมชมโรงงำนของบริษัทฯ ลูกค้ำที่จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงนี ้เช่น กลุ่มผู้ รับเหมำโครงกำร สถำปนิกผู้ออกแบบ
โครงกำร หรือลกูค้ำที่เป็นผู้ใช้งำนโดยตรง เช่น โรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 

 2.2.5   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
  ภาวะอุตสาหกรรม 

ตลาดในประเทศ 
อตุสำหกรรมกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำเป็นอตุสำหกรรมที่มีควำมเก่ียวเนื่องกบัพลงังำนไฟฟ้ำ ซึง่ถือเป็นส่ิงจ ำเป็นพืน้ฐำน

ที่มีบทบำทส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนัของประชำชน  รวมทัง้กำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำเป็น
อปุกรณ์ที่ใช้ในกำรปรับลดแรงดนัไฟฟ้ำ ที่ส่งมำจำกแหล่งผลิตไฟฟ้ำให้มีระดบัแรงดนัไฟฟ้ำลดลงมำอยู่ในระดบัท่ีตรงกบัควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ไฟฟ้ำไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนเรือนที่อยู่อำศยั โรงงำนอุตสำหกรรม ห้ำงสรรพสินค้ำ และอำคำรสงูต่ำงๆ เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม 
อำคำรส ำนกังำน เป็นต้น ดงันัน้ กำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ำจึงปรับตวัสอดคล้องกบัปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
ในแต่ละปี ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลักที่ส ำคัญอันประกอบไปด้วย กำรขยำยตัวของประชำกร กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม และกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกิจ  
 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศ 

จำกกำรที่พลังงำนไฟฟ้ำเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ดังนัน้ ผู้ ใช้ไฟฟ้ำจึงมีควำม
หลำกหลำยตัง้แต่ภำคอตุสำหกรรม ภำคธุรกิจ และครัวเรือน โดยจำกกรำฟด้ำนล่ำงซึ่งแสดงปริมำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำแยกตำม
ประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้ำ จะเห็นว่ำภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำมำกที่สดุ รองลงมำคือที่ภำคธุรกิจ และครัวเรือน โดยในปี 2562 
(มกรำคม – กนัยำยน) ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของทัง้ 3 ส่วนดงักล่ำวมีจ ำนวน 65,193 GWh  37,799 GWh และ 37,388 GWh หรือคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 44 ร้อยละ 26 และร้อยละ 26 ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้หมดในประเทศ ตำมล ำดบั 

กรำฟแสดงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำระหว่ำงปี 2558 – 2562 ( มค.- กย. ) 

สาขา 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
GWh 2562 (ม.ค.-ก.ย.) 

2559 2560 2561 
2562 growth share 

(ม.ค.-ก.ย.) (%) YoY (%) 
ครัวเรือน 43,932 44,374 45,205 37,799 11.7 26 
ธุรกิจ 44,639 45,100 46,764 37,388 6.9 26 

• ห้ำงสรรพสินค้ำ 5,086 5,154 5,235 3,879 4.2 
 • อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 4,458 4,600 4,831 3,897 15.8 

• โรงแรม 4,210 4,228 4,363 3,317 3.7 
อุตสาหกรรม 86,878 87,772 87,829 65,193 -1.2 44 

• อำหำร 10,873 11,362 11,228 8,177 0.2 
 • เหล็กและโลหะพืน้ฐำน 7,176 7,861 7,913 5,341 -9.5 

• อิเล็กทรอนิกส์ 7,034 7,248 7,294 5,136 -5.9 
อื่นๆ** 7,398 7,878 8,034 6,393 6.6 4 
รวม 208,481 215,496 215,496 166,310 2.3 100 

*IPS (Independent Power Supply) คือโรงไฟฟ้ำที่ผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้เอง และ/หรือขำยตรง ที่เชื่อมต่อกบัระบบของ 3 กำรไฟฟ้ำ 
**องค์กรไม่แสวงหำก ำไร สบูน ำ้เพ่ือกำรเกษตร ไฟชัว่ครำว ไฟสำธำรณะ และอื่นๆ 
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หมำยเหต ุ: 1. กำรเปลี่ยนแปลง (%) เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 
2. กำรใช้ไฟฟ้ำสำขำธุรกิจและสำขำอตุสำหกรรมแสดงข้อมลูเฉพำะธุรกิจและอตุสำหกรรมที่ส ำคญั 3 ประเภท  

ที่มำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน  
 

กรำฟแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ* 
 

 
ที่มำ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิ

* ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เม่ือเดือน กนัยำยน 2561 

 
เมื่อพิจำรณำข้อมูลปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ และปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ และผลิตภัณฑ์มวลในประเทศหรือ

ผลิตภณัฑ์ในประเทศ (GDP) ในอดีตจะเห็นได้ว่ำตวัเลขทัง้หมดปรับตวัในทิศทำงเดียวกนัตลอดมำ โดยในช่วงระหว่ำงปี 2550-2559 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมีกำรปรับตัวเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 133,113GWH ในปี 2550 เป็น 186,371WH ในปี 2559 หรือคิดเป็น
อัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ร้อยละ 3.71 ต่อปี ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึน้จำก 9,076 พนัล้ำนบำท  ในปี 2550 เป็น 14,336 พนัล้ำนบำท ในปี 2559 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 
5.29 ต่อปี ถึงแม้ว่ำทิศทำงกำรปรับตวัของปริมำณควำมต้องกำร กำรใช้ไฟฟ้ำและผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีอตัรำเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง  แต่อตัรำกำรเติบโตของปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในอดีตที่ผ่ำนมำสงูกว่ำกำรเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนพืน้ฐำนที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกทัง้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรพัฒนำประเทศ 
ดงันัน้ ถึงแม้ในช่วงที่ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำก็มีกำรปรับตวัลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกำรปรับตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

 
นอกเหนือจำกปัจจยักำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว กำรขยำยตัว

ของประชำกรก็เป็นปัจจัยที่ส ำคญัอีกปัจจัยหนึ่งที่จะก ำหนดปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศ โดยประเทศไทยมีจ ำนวน
ประชำกรเพิ่มขึน้มำโดยตลอดส่งผลให้เกิดกำรขยำยตวัของชมุชน โดยจะเห็นได้จำกเคร่ืองชีว้ดักำรขยำยตวัของชุมชนต่ำงๆ ท่ีแสดง
ในตำรำงด้ำนล่ำงก็ปรับตวัเพิ่มขึน้ทุกปีไม่ว่ำจะเป็นจ ำนวนบ้ำน ที่อยู่อำศยัที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำรขอ
จดทะเบียนอำคำรชดุทัง้ประเทศ และพืน้ท่ีก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตในเขตเทศบำล ซึ่งกำรที่ชุมชนมีกำรขยำยตวัดงักล่ำวจะส่งผลท ำ



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่22 

ให้กำรไฟฟ้ำภูมิภำค และกำรไฟฟ้ำนครหลวง ที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้ำในประเทศต้องลงทุนใน
ระบบจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ อนัจะท ำให้หม้อแปลงไฟฟ้ำซึง่เป็นอปุกรณ์หน่ึงในระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย  
เคร่ืองชีว้ัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ ำนวนประชำกรในประเทศไทย 
(พนัคน)1 

64,785 65,124 65,729 65,931 66,188 66,413 66,559 

จ ำนวนบ้ำน (พนัหลงั)1 23,466 24,091 24,712 25,233 25,723   26,209 26,713 
กำรขอจดทะเบียนอำคำรชดุทัง้
ประเทศ (หน่วย)2 

102,200 108,175 117,600 113,395 72,521    65,808 N/A 

ที่อยู่อำศยัจดทะเบียนเพิ่มในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
(หน่วย)2 

132,302 133,479 124,139 126,543 114,562 122,877 N/A 

ที่มำ: 1กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  2ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

  จำกข้อมลูทัง้ในส่วนของกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมและเศรษฐกิจในภำพรวม รวมถึงกำรขยำยตวัของประชำกร ส่งผล
ท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำสงูสดุมีแนวโน้มสงูขึน้ แต่ในเดือนเมษำยน ปี 2562 มีค่ำ 30,853.20 MW สงูกว่ำค่ำประมำณกำร 

กรำฟแสดงปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำสงูสดุในระหวำ่งปี 2561-2562 

 
   ที่มำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ 

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
  สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 
  ในปี 2557 ควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) สทุธิของระบบ กฟผ. เกิดขึน้เมื่อวนัพธุที่ 23 เมษำยน 2557 เวลำ 14:26 
น. ที ่26,942.1 เมกะวตัต์ ที่อณุหภมูิ 37.5 องศำเซลเซียส เพิ่มขึน้จำกควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) สทุธิของระบบ กฟผ. ใน
ปี 2556 จ ำนวน 344.0 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.29 ซึง่ควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) สทุธิของระบบ กฟผ. ในปี 2556 
อยู่ที่ 26,598.1 เมกะวตัต์ ส ำหรับควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสทุธิของระบบ กฟผ. ในปี 2557 มีค่ำเท่ำกับ 177,580 ล้ำนหน่วย ซึ่ง
สงูกว่ำควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสุทธิของระบบ กฟผ. ปี 2556 ที่มีค่ำเท่ำกับ 173,535 ล้ำนหน่วย โดยเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 4,045 
ล้ำนหน่วย หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.33 ส ำหรับค่ำประมำณกำรควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดสุทธิของประเทศในปี  2557 (ณ เวลำ
เดียวกันกับ ระบบ กฟผ.) มีค่ำเท่ำกับ 27,633.5 เมกะวัตต์ เพิ่มขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 549.0 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.03 
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และควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสทุธิของประเทศของปี 2557 มีค่ำเพิ่มขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 5,338.8 ล้ำนหน่วย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.01 
 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 
  เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2557 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Power Development Plan: PDP2015) เพื่อให้มีระยะเวลำสอดคล้องกับ
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) พร้อมทัง้จดัท ำ
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก  (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงำน
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้มีกรอบระยะเวลำของแผนระหว่ำงปี 2558 – 2579 เช่นเดียวกบัแผน PDP2015
เพื่อให้เป็นไปตำมมติของ กพช. คณะท ำงำนจดัท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ได้ท ำกำรปรับปรุงค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำระยะยำว เพื่อจดัท ำแผน PDP2015 โดยพิจำรณำศกัยภำพและเป้ำหมำยของแผน AEDP และแผน EEDP พ.ศ. 2558 – 2579 
กำรปรับปรุงค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ (Thailand Load Forecast) นัน้ จะต้องให้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์กำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยได้พิจำรณำถึงโครงกำรลงทุนภำครัฐขนำดใหญ่ ที่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำใน
อนำคต และนโยบำยของรัฐเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้ำงที่ส่ งผลต่อกำรใช้พลังงำน รวมถึงพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์พลงังำน (EEDP) และแผนกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (VSPP) ตำมแผนพฒันำ
พลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก (AEDP) ร่วมด้วย โดยได้เสนอต่อคณะอนกุรรมกำรพยำกรณ์และจดัท ำแผนพฒันำก ำลงัผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศ และได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 9 มกรำคม 2558 

 
เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลงังานทางเลือก(AEDP) ณ ปี 2579 

                                                                                                            หน่วย : เมกะวตัต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ: 1/ ก ำลงัผลิตติดตัง้ 

ประเภทพลังงาน  Plant-Factor (%)  เป้าหมายรวม 

 พลงังำนแสงอำทิตย์  6,000.00 
       -  Ground  Mount 16  
         -  Rooftop 15  
พลงังำนลม 18 3,002.00 

พลงังำนน ำ้ - 3,282.40 
- <  10  เมกะวตัต ์

44 376.0 
- >  10  เมกะวตัต ์

- 2,906.40 

พลงังำนขยะ 70 500 

ชีวมวล 70 5,570.00 
ก๊ำซชีวภำพ (  น ำ้เสีย/ของเสีย ) 70 600 

ก๊ำซชีวภำพ (  พืชพลงังำน  ) 78 680.00 

    รวมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน             19,634.40 
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  กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ  จ ำเป็นต้องทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำทัง้หมดของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย  
รวมถึงแหล่งที่มำของพลงังำนไฟฟ้ำ  ซึ่งปัจจุบนันอกจำก  กฟผ. เป็นผู้ ส่งจ่ำยไฟฟ้ำให้ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยแล้ว  ยงัมีผู้ผลิตไฟฟ้ำ
เอกชนรำยเล็กมำก (VSPP) กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน (พพ.) ซึง่เป็นเจ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียนขนำด
เล็ก  และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กประเภทเคร่ืองยนต์ดีเซล  และโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียนในที่ห่ำงไกลที่ระบบ
ส่งไฟฟ้ำของ  กฟผ. ไม่สำมำรถเข้ำถึงพืน้ที่ดงักล่ำวได้  เนื่องจำกกำรพยำกรณ์จะต้องทรำบถึงควำมต้องกำรไฟฟ้ำในทุกๆ จุดของ
ระบบไฟฟ้ำ  ได้แก่                                                                                               

- กำรใช้ไฟฟ้ำ (Consumption) 
- ควำมต้องกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย (Distribution Requirement) 
- ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ  ณ  จดุขำยของ กฟผ. 
- ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระบบ  ของ  กฟผ. 
- ควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ 

แผน AEDP ได้ประมำณกำรก ำลงัผลิตติดตัง้ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนทัง้ประเทศ  รวมถงึ ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลงังำน
หมนุเวยีนที่ขำยไฟฟ้ำโดยตรงให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย เพื่อน ำมำพิจำรณำหกัลบควำมต้องกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย เพื่อน ำไป
พยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระบบ กฟผ. และควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ โดยแผน AEDP ได้ประมำณกำรก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (VSPP) ประเภทพลงังำนหมนุเวียน  ดงัตำรำง 

 
 ก าลังผลิตติดตัง้สะสมโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนของ VSPP พพ. และ PEA 

 หน่วย : เมกะวัตต์ 
     ปี แสงอาทติย์ พลังลม พลังน า้ ขยะ ชีวมวล ก๊าซ พืช รวม 
       ชีวภาพ พลังงาน  
2559 3,390 66 70 100 337 1,842 - 5,805 
2564 3,816 118 80 141 411 2,956 24 7,547 
2569 4,237 224 115 264 491 3,687 259 9,279 
2574 4,741 401 137 311 552 4,347 363 10,852 
2579 5,262 1,069 168 321 600 5,050 630 13,100 
 

เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (รวมไฟฟ้าที่ซือ้จาก VSPP) 
 

ปี 

(1) (2 ) 

แตกต่าง PDP 2010 Rev.3 PDP 2015 
( พฤษภำคม 2555) (9 มกรำคม2558) (2)-(1) 

 เมกะวตัต ์ ล้ำนหน่วย เมกะวตัต ์ ล้ำนหน่วย เมกะวตัต ์ ร้อยละ ล้ำนหน่วย ร้อยละ 
2558 30,231 200,726 29,051 190,285 -1,180 -3.90 -10,441 -5.2 
2559 31,809 210,619 30,218 197,891 -1,590 -5.00 -12,728 -6.04 
2560 33,264 219,616 31,385 205,649 -1,879 -5.65 -13,697 -6.36 
2561 34,593 227,760 32,429 212,515 -2,164 -6.25 -15,244 -6.69 
2562 35,869 236,408 33,635 220,503 -2,234 -6.23 -15,905 -6.73 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  พ.ศ. 2558-2579   (PDP2015) 
สถานภาพปัจจุบัน 
ณ สิน้เดือน พฤศจิกำยน 2562  ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำรวมของประเทศไทย  เท่ำกบั 44,443.00 เมกะวตัต์  แบ่งเป็นก ำลงัไฟฟ้ำ

จำกโรงงำนไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) รวม 14,629.58 เมกะวตัต์ และจำกแหล่งอื่นรวม 29,813.42 เมกะวตัต์  โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
 ก ำลงัผลิตของ กฟผ. 

 - พลงัควำมร้อนร่วม                            7,358        เมกะวตัต์     ร้อยละ    16.56 
 - พลงัควำมร้อน                                  3,687       เมกะวตัต์     ร้อยละ     8.30 

              - พลงังำนหมนุเวยีน                             3,054      เมกะวตัต์     ร้อยละ     6.87 
              - ดีเซล             30       เมกะวตัต์     ร้อยละ     0.07 
              - พลงังำนอื่นๆ                    500       เมกะวตัต์     ร้อยละ     1.12 
         รวมก าลังผลิตของ กฟผ.                 14,629      เมกะวัตต์   ร้อยละ   32.92 

ก ำลงัผลิตจำกแหล่งอื่น 
- เอกชนรำยใหญ่ (IPP)                      14,948        เมกะวตัต์   ร้อยละ    33.64 

- เอกชนรำยเล็ก (SPP)                        9,498       เมกะวตัต์   ร้อยละ    21.37 

- ภำยนอกประเทศ                     5,366        เมกะวตัต์    ร้อยละ   12.07   

รวมก าลังผลิตจากแหล่งอื่น              29,813       เมกะวัตต์  ร้อยละ  67.08 
รวมก าลังผลิตในระบบ   44,443  เมกะวัตต์  ร้อยละ 100.00 
 

 

2563 37,326 246,164 34,808 228,238 -2,518 -6.74 -17,925 -7.28 
2564 38,726 255,591 35,775 234,657 -2,951 -7.62 -20,937 -8.19 
2565 40,134 265,039 36,776 241,273 -3,358 -8.37 -23,766 -8.97 
2566 41,567 274,672 37,740 247,671 -3,827 -9.21 -27,001 -9.83 
2567 43,049 284,640 38,750 254,334 -4,300 -9.99 -30,305 -10.65 
2568 44,521 294,508 39,752 260,764 -4,768 -10.71 -33,744 -11.46 
2569 46,003 304,548 40,791 267,629 -5,212 -11.33 -36,919 -12.12 
2570 47,545 314,925 41,693 273,440 -5,852 -12.31 -41,485 -13.77 
2571 49,115 325,470 42,681 279,939 -6,433 -13.1 -45,530 -13.99 
2572 50,624 335,787 43,489 285,384 -7,135 -14.09 -50,403 -15.01 
2573 52,256 346,767 44,424 291,519 -7,832 -14.99 -55,247 -15.93 
2574 - - 45,438 298,234 - - - - 
2575 - - 46,296 303,856 - - - - 
2576 - - 47,025 309,021 - - - - 
2577 - - 47,854 314,465 - - - - 
2578 - - 48,713 320,114 - - - - 
2579 - - 49,655 326,119 - - - - 

สายส่งเชื่อมโยง 
  มาเลเซยี 
   300MW 
    0.9% 

ม
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ.2558-2579 (PDP2015) 
จำกแนวทำงในกำรจัดท ำแผน ข้ำงต้น แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ปี 2558 -2579 (PDP2015) สรุปได้

โดยสงัเขปเป็นดังนี ้ เมื่อสิน้ปีแผน ในปลำยปี 2579 จะมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำรวมสทุธิ 70 ,335 เมกะวตัต์ โดยประกอบด้วยก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำในปัจจบุนั ณ สิน้ปี 2557 เท่ำกับ 37,612 เมกะวตัต์ มีกำรปลดก ำลงัผลิตโรงไฟฟ้ำเก่ำที่หมดอำยใุนช่วงปี 2558-2579  จ ำนวน 
24,736 เมกะวตัต์ 

 
ก าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558-2579 
- ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ ณ ธันวำคม  2557                                      37,612           เมกะวตัต ์
- ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำใหมใ่นชว่งปี  2558- 2579                              57,459           เมกะวตัต ์
- ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำที่ปลดออกจำกระบบ ในช่วงปี 2558-2579          - 24,736           เมกะวตัต ์
- รวมก ำลงัผลิตไฟฟ้ำทัง้สิน้  ณ  สิน้ปี 2579                              70,335           เมกะวตัต ์
ก าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558-2579 
ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำใหมใ่นช่วงปี 2558-2579 เท่ำกบั 57,459 เมกะวตัต์  แยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ  ดงันี ้
โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน                                                  21,648              เมกะวัตต์ 

- ในประเทศ                                                              12,105           เมกะวตัต ์
- ซือ้ไฟฟ้ำตำ่งประเทศ                                                 9,543             เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลังน า้แบบสูบกลับ                                        2,101               เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น                                              4,119                เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม                                    17,478                เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน                                         12,113                เมกะวัตต์ 

- โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน/ลิกไนต์                                             7,390               เมกะวตัต ์
- โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์                                                      2,000              เมกะวตัต ์
- โรงไฟฟ้ำกงัหนัแก็ส                                                     1,250              เมกะวตัต ์
- ซือ้ไฟฟ้ำตำ่งประเทศ                                                   1,473               เมกะวตัต ์
รวม                                                          57,459                 เมกะวัตต์ 
 

ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำใหมใ่นช่วงปี  พ.ศ. 2558-2569 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำมแผน ช่วงนี ้ (10ปีแรก) ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรท่ีมีภำระผูกพนัตำมสญัญำ และเป็นโครงกำรเพื่อเสริมควำม
มัน่คงของระบบไฟฟ้ำ  ในพืน้ท่ีทีเ่ป็นจดุเส่ียงและมคีวำมส ำคญั โดยก ำลงัผลิตไฟฟ้ำใหม่รวม 36,804 เมกะวตัต์  มีรำยละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียน                                                      10,644      เมกะวตัต ์
         - ในประเทศ                                                                  8,101        เมกะวตัต ์
          - ซือ้ไฟฟ้ำต่ำงประเทศ                                                    2,543        เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าพลังน า้แบบสูบกลับ                                         1,300      เมกะวัตต์  
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น                                               4,119      เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม                                     14,878     เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน                                            5,863     เมกะวัตต์ 
   - โรงไฟฟ้าถ่านหนิ/ลิกไนต์                                           4,390     เมกะวัตต์        
   - ซือ้ไฟฟ้าต่างประเทศ                                                1,473      เมกะวัตต์               
              รวม                                                           36,804     เมกะวัตต์             
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ตลาดต่างประเทศ 

ปัจจยัส ำคญัที่ส่งผลต่อปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และกำรขยำยตวัของ
ประชำกรโลก โดยสถำบนั Energy Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้ประมำณกำรเติบโตของปริมำณ กำรผลิต
ไฟฟ้ำในแต่ละทวีปทัว่โลกจนถึงปี 2578 ซึง่มีอตัรำกำรเติบโตโดยเฉล่ียประมำณร้อยละ 2.30 ต่อปี ดงัรำยละเอียดต่อไปนี ้
 
ตารางแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโลกระหว่างปี 2558-2578 

                                                                                                                                                  (หน่วย : Billion kilowatt-hours) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2558F 2563F 2568F 2573F 2578F 
อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย* 
(%) 

OECD       
OECD North America 5,179 5,532 5,903 6,303 6,690 1.0 

United States 4,257 4,502 4,747 5,010 5,236 0.8 
Canada 634 686 742 801 868 1.2 
Mexico 288 344 415 492 586 3.2 

OECD Europe 3,651 3,904 4,156 4,380 4,596 1.1 
OECD Asia 1,843 1,976 2,097 2,215 2,336 1.0 

Japan 1,074 1,125 1,164 1,201 1,236 0.5 
South Korea 449 514 580 650 723 2.1 
Australia/ New 
Zealand 

320 337 352 364 377 1.0 

Total OECD 10,673 11,413 12,156 12,898 13,621 1.1 
Non-OECD       
Non-OECD Europe and 
Eurasia 

1,727 1,887 2,058 2,233 2,450 1.6 

Russia 1,038 1,134 1,236 1,344 1,477 1.6 
Other 689 753 822 889 973 1.5 

Non-OECD Asia 6,789 8,607 10,554 12,605 14,790 4.1 
China 4,611 5,981 7,476 9,014 10,555 4.5 
India 964 1,166 1,343 1,531 1,778 3.1 
Other Non-OECD 
Asia 

1,215 1,460 1,735 2,060 2,458 3.4 

Middle East 826 950 1,074 1,191 1,330 2.5 
Africa 711 821 947 1,061 1,202 2.6 
Central and South 
America 

1,174 1,339 1,499 1,660 1,798 2.1 

Brazil 554 660 776 898 993 3.0 
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Other Central and 
South America 

620 678 723 762 805 1.2 

Total Non-OECD 11,226 13,604 16,132 18,751 21,570 3.3 
Total World 21.899 25,017 28,288 31,649 35,191 2.3 

           ที่มำ : International Energy Outlook 2010, U.S. Energy Information Administration 
           หมำยเหต ุ: เป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยระหว่ำงปี 2558-2578 

จำกตำรำงจะเห็นว่ำตัวเลขกำรประมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศนอกกลุ่มองค์กรควำมร่วมมือและพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ(Organization Economic Cooperation and Development : OECD) มีอัตรำกำรเติบโตสูงกว่ำประเทศในกลุ่ม OECD 
ค่อนข้ำงมำก โดยอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศนอกกลุ่ม OECD เท่ำกับร้อยละ 3.3 ในขณะที่อตัรำ
กำรเติบโตเฉล่ียของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศในกลุ่ม OECD เท่ำกับร้อยละ 1.1 ทัง้นี ้ภูมิภำคเอเชียที่อยู่นอกกลุ่ม OECD 
เป็นภูมิภำคที่มีกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำสูงสดุโดยเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี ดงันัน้ ภูมิภำคนีจ้ึงมีแนวโน้มกำรเติบโต
ของปริมำณควำมต้องกำรหม้อแปลงไฟฟ้ำสูงกว่ำภูมิภำคอื่นๆ และหำกพิจำรณำฐำนลูกค้ำต่ำงประเทศของบริษัทฯ ในปี 2562 
พบว่ำรำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงต่ำงประเทศแก่ลกูค้ำในประเทศมำเลเซียยงัคงมีควำมต้องกำรต่อเนื่อง มำเลเซียซึ่งเป็นประเทศ
ในภูมิภำคที่มีกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำสูงที่สุดดังกล่ำว บริษัทฯมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ ำหน่ำย ลูกค้ำ
ภำคอุตสำหกรรม และสินค้ำของบริษัทฯมีคุณภำพสูง มีควำมทนทำนในกำรใช้งำน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยได้ ท ำให้ลกูค้ำยงัคงมีควำมเชื่อมัน่ในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  ประกอบกบับริษัทฯ มีศกัยภำพในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ จึงเชื่อว่ำผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ จะสำมำรถแข่งขนัในตลำดโลกและส่งผลท ำให้
ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ จะมีโอกำสเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  

  ส ำหรับประเทศออสเตรเลียซึง่เป็นตลำดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้ำทีส่ ำคญัอีกแหง่หน่ึงของบริษัทฯ ในปี 2562 พบว่ำ
ประมำณร้อยละ 35 ของรำยได้จำกกำรขำยหม้อแปลงตำ่งประเทศเป็นลกูค้ำที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย  ซึง่เป็นตลำดส่งออกหม้อ
แปลงไฟฟ้ำที่ส ำคญัและเป็นตลำดใหญ่ที่มีภำคอตุสำหกรรมที่แขง็แกร่ง นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ขยำยตลำดต่ำงประเทศในภมูิภำค
เพิ่มขึน้ ทัง้ในประเทศลำว กมัพชูำ พม่ำ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และบงัคลำเทศ ที่ก ำลงัมกีำรพฒันำอตุสำหกรรม ทัง้
อตุสำหกรรมพืน้ฐำน เหมืองแร่ โรงไฟฟ้ำ กำรสร้ำงนิคมอตุสำหกรรม อตุสำหกรรมกำรผลิต และกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศยอด
เพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่อง เพื่อกระจำยควำมเส่ียง และเพิม่ฐำนลกูค้ำให้กว้ำงขึน้  
 
ภาวะการแข่งขัน 

ตลำดหม้อแปลงไฟฟ้ำสำมำรถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบก ำลงัและหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำย โดยที่ผ่ำนมำ
ยอดขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นยอดขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำย ซึ่งในตลำดหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบ
จ ำหน่ำยนีม้ีผู้ผลิตประมำณ 25-30 รำย ประกอบด้วยผู้ผลิตรำยเล็กที่เน้นกลยุทธ์ด้ำนรำคำมำกกว่ำคุณภำพไปจนถึงผู้ผลิตขนำด
กลำงถึงใหญ่ที่เน้นกำรผลิตสินค้ำให้ได้คณุภำพมำตรฐำน ดงันัน้ ผู้ผลิตแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มลกูค้ำที่แตกต่ำงกนัไป ส ำหรับบริษัทฯ 
นัน้ถือเป็นผู้ผลิตขนำดใหญ่ที่สำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำคณุภำพสงูที่สำมำรถรับงำนของทัง้ภำครัฐและเอกชน โดยผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 384-2543 ซึ่งสำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำได้ตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
มำตรฐำน IEEE, JIS, AS, และควำมต้องกำรพิเศษของแต่ละอุตสำหกรรม รวมทัง้ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลัดวงจรจำก
สถำบัน CESI ประเทศอิตำลี และสถำบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับกำรยอมรับในด้ำน
คณุภำพจำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และยงัมกีำรปรับปรุงคณุภำพอย่ำงตอ่เนื่อง จึงถือเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของบริษัทฯ ให้เทียบเท่ำหรือเหนือกว่ำผู้ ผลิตรำยใหญ่อื่นๆ นอกจำกนัน้จะเป็นผู้ ผลิตรำยเล็กที่เน้นกลุ่มลูกค้ำที่ให้
ควำมส ำคญัเร่ืองรำคำเป็นหลกั โดยไม่ค ำนึงถึงคณุภำพของผลิตภณัฑ์ ซึง่ถือเป็นคนละตลำดกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  
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กำรเข้ำมำท ำธุรกิจของผู้ผลิตรำยใหม่ รวมทัง้กำรพฒันำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์
ที่มีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลมีควำมเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกต้องมีกำรลงทนุด้ำนเคร่ืองจกัรท่ีมีรำคำสงู และที่ส ำคญัยิ่งไปกว่ำนัน้ 
คือ จะต้องอำศยัควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตขัน้สงูที่ทนัสมยั รวมทัง้บคุลำกรต้องมีทกัษะและควำมช ำนำญในกำรผลิตเป็นอยำ่งดี 
ดงันัน้ กำรแข่งขนัส ำหรับตลำดในประเทศจึงเป็นกำรแข่งขนักบัผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยี และควำมสำมำรถในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ
คุณภำพสูงซึ่งมีจ ำนวนประมำณ 6-7 รำย โดยต่ำงก็ต้องพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเพื่อให้สำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่มี
คณุภำพสงูเป็นที่ยอมรับจำกลกูค้ำ โดยบริษัทฯ ท ำกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุโดยมีจดุมุ่งหมำยหลกัเพื่อ
เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้ได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  นอกเหนือจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แล้ว เรำยังมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีต่อลกูค้ำทกุกลุ่ม เพื่อรักษำฐำนลกูค้ำและขยำยฐำนลกูค้ำอย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลมุ เรียกได้ว่ำเรำเป็นองค์กรท่ีใส่
ใจในทกุๆขัน้ตอนรำยละเอียดตำมสโลแกนที่ว่ำ “คณุภำพแห่งควำมประณีต” “Quality of Details” 
  ปัจจุบันเรำเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำประหยัดพลังงำนรำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับกำร
รับรองจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำนวตักรรมที่สำมำรถลดพลงังำนไฟฟ้ำได้มำกกว่ำ 35% และคืนทุนได้ไม่เกิน 5 ปี 
อีกทัง้ผ่ำนกำรทดสอบกำรทนต่อกำรลัดวงจรจำกสถำบัน CESI ประเทศอิตำลี ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถมั่นใจในสินค้ำและบริกำรที่
เหนือกว่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำทั่วไป เรียกได้ว่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำประหยัดพลังงำน QTC เป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีหม้อแปลงประหยัด
พลงังำนรำยแรกของประเทศไทย 
 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 ในปี 2561  ภำพรวมของตลำด ยงัมคีงมมีลูค่ำรวมใกล้เคียงกบัปี 2560 โดยแต่ละผู้ผลิตมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดดงันี ้
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Source: กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
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2.3 ภาคการผลิต 

 2.3.1 การผลิต 
 
  โรงงำนของบริษัทฯ ตัง้อยู่ที่เลขที่ 149 หมู่ 2 ถนนปลวกแดง-ห้วยปรำบ ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง บนเนือ้ที่ 32 ไร่ หม้อแปลงไฟฟ้ำที่ผลิตเกือบทัง้หมดเป็นกำรผลิตตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำ (Made to Order) บริษัทฯ มีนโยบำย
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำให้มีคณุสมบตัิตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ มุ่งเน้นด้ำนคณุภำพและมำตรฐำนเป็นส ำคญั โดยใช้เทคโนโลยี
กำรออกแบบและกำรผลิตที่ทันสมยั เคร่ืองจักรหลกัที่ใช้ในกำรผลิต เช่น เคร่ืองสลิตเหล็ก เคร่ืองตัดเหล็ก  เคร่ืองพันคอยล์ เตำอบ 
เป็นต้น เป็นเคร่ืองจักรที่น ำเข้ำจำกประเทศเยอรมันและประเทศชัน้น ำ   กระบวนกำรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และควบคมุโดยระบบคอมพิวเตอร์   
    
  เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของกจิกำรในอนำคต   ในปี 2562 บริษัทยงัคงมุ่งมัน่น ำระบบ TQM มำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
และกำรวำงแผนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยหลักคือลดเวลำกำรผลิตให้สัน้ลง เพื่อเพิ่มปริมำณกำรผลิต และป รับ
กระบวนกำรผลิตให้เกิดสมดลุ(Line balance) เพื่อลดควำมสญูเสีย เช่นจำกกำรรอคอย และจำกกำรผลิตเกินควำมต้องกำร เป็นต้น 
แต่มุ่งเน้นกำรใช้ก ำลงักำรผลิตอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และปี 2562 โรงงำนผลิตตวัถงัของบริษัทได้ผลิตตวัถังหม้อแปลงได้เต็มก ำลงั
กำรผลิต  ท ำให้บริษัทสำมำรถลดกำรสั่งซือ้ตัวถังหม้อแปลงจำกภำยนอก ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตตัวถังหม้อแปลงลดลง และ
ประสิทธิภำพกำรวำงแผนกำรผลิตสงูขึน้ 
 
 2.3.2 ก าลังการผลิต   

 2555 2556 2557 2558 2559  2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิต
ของโรงงำน 
(KVA) 

1,215,000 1,482,000 1,701,000 1,715,000 
 

1,722,000 1,694,000 1,715,000 
 

1,708,000 

ปริมำณกำรผลิต 
(KVA) 

1,379,748 1,236,562 1,322,535 1,791,847 
 

1,148,604 1,659,651 1,490,595 
 

1,206,278 

อตัรำกำรใช้ก ำลงั
กำรผลิต (%) 

113.56 83.44 77.75 104.48 
 

66.70 97.97 86.92 
 

70.63 

 
ปี 2562 บริษัทฯ มีปริมำณกำรผลิตลดลง 19.07% เนื่องจำกบริษัทมุ่งเน้นขำยหม้อแปลงในกลุ่มลูกค้ำที่มีผลก ำไรสูง ท ำให้มี
ผลกระทบกบัยอดขำยโดยรวมลดลง จึงท ำให้ปริมำณกำรผลิตลดลงด้วย 
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 2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 

ออกแบบ 

วางแผนการผลติ 

พนัขดลวดแรงสงู พนัขดลวดแรงต ่า ตดัเหลก็ซลิกิอน แคลม้ป์และอุปกรณ์ 

เรยีงแกนเหลก็ 

ประกอบ 

ทดสอบเบือ้งตน้             
(Pre-Test) 

อบและเตมิน ้ามนั 

ทดสอบครัง้สุดทา้ย 
(Routine Test) 

ประกอบอุปกรณ์ 

บรรจุลงั 

จดัส่งหมอ้แปลงใหลู้กคา้ 

ตวัถงั 

ฝาถงั 

จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 
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กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายของบริษัทฯ มีดังนี ้
  1. กำรออกแบบ 
   หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ เป็นกำรผลิตตำมค ำสั่งซือ้ของลูกค้ำ (Made to Order) ซึ่งได้รับกำรออกแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สมบรูณ์แบบที่ทนัสมยัและมีควำมแม่นย ำสงูด้วยทีมวิศวกรที่มีคณุภำพและประสบกำรณ์ควำมช ำนำญด้ำนกำร
ออกแบบเป็นเวลำนำน เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตำม Specification ที่ลูกค้ำต้องกำร และตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของลูกค้ำ โดย
สำมำรถแสดงผลเป็น Outline Drawing ได้ทนัที  
  2. กำรวำงแผนกำรผลิตและจดัเตรียมอปุกรณ์ 
   ข้อมลูกำรสัง่ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้ำจำกลกูค้ำจะถูกป้อนเข้ำสู่ระบบ ERP และถูกน ำมำวำงแผนกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบและ
อปุกรณ์ รวมทัง้วำงแผนกำรผลิต โดยส่วนวำงแผนจะมีกำร Update แผนกำรผลิตเพื่อให้สำมำรถผลิตและส่งมอบได้ทนัเวลำที่ลกูค้ำ
ต้องกำร ซึง่จะต้องอำศยักำรประสำนงำนกนัอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงฝ่ำยขำย ฝ่ำยผลิต และฝ่ำยจดัซือ้ 
  3.  กำรตดัเหล็กซิลิกอนและเรียงแกนเหล็ก 
           บริษัทฯ ใช้เคร่ืองตดัเหล็กซิลิกอนท่ีใช้เทคโนโลยีจำกประเทศเยอรมนัควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท ำให้สำมำรถตดั
เหล็กได้รวดเร็ว และมคีวำมแม่นย ำสงู โดยคอมพิวเตอร์จะค ำนวณต ำแหน่งในกำรเจำะรูที่แกนเหล็ก และตดัเหล็กไปในเวลำเดยีวกนั
ท ำให้แกนเหล็กซิลิกอนทีถ่กูตดัยงัคงคณุสมบตัิทำงไฟฟ้ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ หลงัจำกนัน้แผ่นเหล็กซิลิกอนที่ถกูตดัตำมแบบ
แล้วจะถกูส่งไปยงัหน่วยเรียงเหล็ก กำรเรียงเหล็กจะใช้วิธีกำรวำงต ำแหน่งต่อกนัของแต่ละชัน้เหล่ือมกนัเป็นชัน้ๆ (Step-Lap) ด้วย 
Stacking Table กำรใช้เทคนคิกำรเรียงเหล็กแบบ Step-Lap ดงักลำ่วจะชว่ยลดควำมสญูเสยีพลงังำนในแกนเหล็ก (No-Load 
Loss) ลดค่ำกระแสที่ใช้สร้ำงเส้นแรงแม่เหล็ก (Exciting Current) ท ำให้ชว่ยลดระดบัเสียงรบกวนของหม้อแปลงและลดคำ่ใช้จำ่ย
ส ำหรับค่ำสญูเสียทีเ่กิดขึน้ได้ 

      4. กำรพนัขดลวดแรงต ่ำและแรงสงู  

           บริษัทฯ ใช้ Copper Foil เป็นวตัถดุิบในกำรพนัคอยล์แรงต ่ำแทนกำรใช้ลวดแบนหุ้มกระดำษฉนวนในกำรพนัคอยล์
แบบเก่ำท ำให้หม้อแปลงทนต่อกระแสกระชำกและกระแส Short Circuit ได้สงูสดุ เนื่องจำก Copper Foil มีคณุสมบตัิในกำร 
กระจำยของกระแสได้ดีกว่ำ ประกอบกบักำรพนัคอยล์แรงสงูแบบ Long Layer ด้วยเคร่ืองจกัร High Voltage Winding Machine ที่
ควบคมุควำมตงึและกำรเรียงขดลวดด้วยระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้คณุภำพในกำรพนัคอยล์ในแต่ละชัน้มีมำตรฐำนควำมตงึเท่ำกนั 
ซึง่จะช่วยเพิม่ประสิทธิภำพและคณุภำพของหม้อแปลงไฟฟ้ำดีขึน้ 

      5. กำรประกอบขดลวดและแกนเหล็ก 
           ขัน้ตอนนีเ้ป็นกำรน ำขดลวดประกอบเข้ำกบัแกนเหล็ก โดยขดลวดแรงต ำ่จะประกอบชิดกบัแกนเหล็กและขดลวดแรง
สงูจะสวมทบัด้ำนนอกของขดลวดแรงต ำ่ หลงัจำกนัน้จึงประกอบแกนเหล็กด้ำนบน (Upper Yoke) พร้อมติดตัง้ฝำถงั บชุชิ่ง และ
อปุกรณ์ปรับแรงดนั (Tap Changer) และท ำกำรต่อสำยภำยในตำมที่ออกแบบไว้ 
         6.   กำรทดสอบเบือ้งต้น (Pre-Test)  
    เมื่อประกอบแกนเหล็กและขดลวดแรงต ่ำและแรงสงูลงถังเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำยทดสอบจะท ำกำรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำ
เบือ้งต้น  ดงันี ้
    - วดัควำมต้ำนทำนของขดลวด (Measurement of Winding Resistance) 
   - วดัอตัรำส่วนแรงดนั (Measurement of Turn Ratio) 

 -     ตรวจสอบลกัษณะเชิงขัว้หรือกลุ่มเวคเตอร์ (Polarity or Vector Group) 
   - วดัควำมต้ำนทำนของฉนวน (Megger Test) 
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  7. กำรอบและเติมน ำ้มนั 
   ในกำรอบเพื่อไล่ควำมชืน้ออกจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำ บริษัทฯ ใช้เตำอบสญูญำกำศ (Vacuum) ที่ทนัสมยัควบคมุด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์จำกประเทศเยอรมัน และบริษัทฯ ยังเป็นบริษัทแห่งเดียวในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เทคโนโลยี 
Electric Low Frequency Heating ในกำรไล่ควำมชืน้ออกจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำด้วยกำรจ่ำยกระแสควำมถ่ีต ่ำเข้ำไปที่ขดลวดของ
หม้อแปลงโดยตรงภำยใต้สภำวะสญูญำกำศซึง่เป็นกำรให้ควำมร้อนจำกภำยในออกสู่ภำยนอก ด้วยกรรมวิธีนีจ้ะท ำให้ควำมชืน้ท่ีอยู่
จดุในสดุของขดลวดถกูดึงออกได้ทัง้หมดในเวลำสัน้ แทนกำรใช้ Heater ซึ่งเป็นกำรให้ควำมร้อนจำกภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน ควำมชืน้ 
ณ จุดในสุดไม่สำมำรถถูกน ำออกมำได้หมด นอกจำกนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีในกำรเติมน ำ้มันหม้อแปลงในเตำอบ
สญูญำกำศท ำให้น ำ้มนัสำมำรถแทรกซมึเข้ำไปในระบบฉนวนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และป้องกนัควำมชืน้เข้ำไปสมัผสัน ำ้มนัภำยใน
หม้อแปลงไฟฟ้ำได้ 100% เป็นกำรเพิ่มอำยกุำรใช้งำนของหม้อแปลงให้นำนขึน้ 
  8. กำรทดสอบครัง้สดุท้ำย (Routine Test) 
 หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนทัง้หมดแล้ว หม้อแปลงไฟฟ้ำทุกเคร่ืองจะต้องผ่ำนกำรทดสอบครัง้สุดท้ำย (Routine Test) 
เคร่ืองมือทดสอบของบริษัทฯ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และผ่ำนกำรสอบเทียบควำมเที่ยงตรงอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้ได้ค่ำใน
กำรทดสอบที่แม่นย ำ เที่ยงตรง และสำมำรถรำยงำนผลกำรทดสอบได้ทนัที ทัง้นี ้รำยกำรท่ีท ำกำรทดสอบประกอบด้วย 
 - Measurement of winding resistance  
 - Measurement of voltage ratio and check of phase displacement 
 - Measurement of short circuit impedance and load loss  
 - Measurement of no-load loss and current   
 - Separate source AC withstand voltage test 
 - Short-duration induced AC withstand voltage test  
 - Measurement of insulation resistance  
 - Oil dielectric test 
 - Leakage test 
   
 2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัทฯ ประกอบด้วย เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอำบน ำ้ยำ ชุดตัวถังหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ Copper Foil และน ำ้มนัหม้อแปลง โดยบริษัทฯ สัง่ซือ้วตัถุดิบจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบโดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ ดงันี ้

1. คุณภาพของวัตถุดิบ   
จำกกำรท่ีบริษัทฯ มีนโยบำยหลกัในกำรให้ควำมส ำคญักับคุณภำพของผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ จึงเน้นกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบที่

มีคณุภำพจำกผู้ผลิต หรือ Supplier ที่มีศกัยภำพและควำมสำมำรถที่จะจดัส่งวตัถดุิบที่มีคณุภำพตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วนและตรง
ตำมก ำหนดเวลำที่ต้องกำร โดยบริษัทฯ จะมีกำรจดัท ำทะเบียนรำยชื่อผู้ผลิตวตัถดุิบและ Supplier (Approved Vendor List) เพื่อใช้ใน
กำรกลัน่กรองผู้ผลิตและ Supplier ที่มีคุณภำพ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพของวตัถุดิบรวมทัง้เยี่ยมชม
และตรวจสอบโรงงำนของผู้ผลิตรำยใหม่ก่อนที่จะอนุมัติให้เป็นผู้ผลิตหรือ Supplier ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำรทบทวนผลกำร
ประเมินทกุ 6 เดือน โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประวตัิกำรส่งมอบวตัถดุิบเป็นหลกั นอกจำกนี ้ หน่วยตรวจสอบคุณภำพ (QA) จะ
ท ำกำรสุ่มตรวจสอบวตัถุดิบทุกครัง้ที่ Vendor น ำวตัถดุิบมำส่ง เพื่อให้มัน่ใจในคณุภำพของวตัถุดิบที่จะน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต
สินค้ำของบริษัทฯ 
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2. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ  
กำรซือ้วัตถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลำในกำรส่งมอบวัตถุดิบประมำณ 15-30 วัน ขึน้อยู่กับประเภทของวัตถุดิบ 

ในขณะที่กำรซือ้วตัถดุิบจำกต่ำงประเทศจะมีระยะเวลำในกำรส่งมอบวตัถดุิบประมำณ 45-90 วนั เนื่องจำกต้องเผ่ือระยะเวลำขนส่ง
ซึง่ขึน้อยู่กบัประเทศที่สัง่ซือ้ ดงันัน้ โดยส่วนใหญ่หำกเป็นวตัถุดิบทัว่ไปที่ผู้ผลิตหรือ Supplier ในประเทศสำมำรถจดัหำได้มีคุณภำพ
ใกล้เคียงกับผู้ผลิตหรือ Supplier ต่ำงประเทศ หรือมีคุณภำพตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด เช่น ลวดกลมอำบน ำ้ยำ ลวดแบนหุ้มกระดำษ 
ลวดแบนอำบน ำ้ยำ และอปุกรณ์ประกอบหม้อแปลงต่ำงๆ เป็นต้น บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จำกแหล่งในประเทศ เนื่องจำกมีระยะเวลำกำรส่ง
มอบที่สัน้กว่ำท ำให้สำมำรถบริหำรสินค้ำคงเหลือได้สะดวกและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

3. ราคาวัตถุดบิและแนวโน้มของราคาวัตถุดบิ   
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำคำเหล็กซิลิกอนและรำคำทองแดง ซึง่ถือเป็นสินค้ำ Commodity ที่รำคำจะเปล่ียนแปลงตำม

รำคำในตลำดโลก ดงันัน้ ในกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะต้องพิจำรณำปริมำณวตัถดุิบท่ีจะสัง่ซือ้ ประกอบกับระยะเวลำที่
สัง่ซือ้ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยบริษัทฯ จะมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวและแนวโน้มรำคำวตัถดุิบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อท่ีจะสำมำรถ
บริหำรต้นทนุวตัถดุิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. อัตราแลกเปลี่ยน  
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรซือ้วตัถดุิบจำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 36.12 ของวตัถดุิบทัง้หมด ดงันัน้ บริษัทฯ จะมี

กำรติดตำมกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนเงินสกุลส ำคญัต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิดและมีกำรท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนที่อำจเกิดขึน้ 
 5. การไม่พึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย (Supplier) รายใดรายหน่ึงหรือน้อยราย 
  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจดัหำวตัถดุิบจำกผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ (Supplier) หลำยรำย โดยในแต่ละ
ประเภทของวตัถดุิบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเหล็กซิลิกอน ลวดกลมอำบน ำ้ยำ Copper Foil และน ำ้มนัหม้อแปลง บริษัทฯ จะสัง่ซือ้
วตัถดุิบจำกผู้ผลิตหรือ Supplier หลกัเพียง 2-3 รำย เนื่องจำกผู้ผลิตและ Supplier แต่ละรำยมปีริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ 
โดยพิจำรณำจำกรำคำและระยะเวลำกำรส่งมอบวตัถดุิบ 
ตารางแสดงสดัส่วนการซือ้วตัถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้าน
บาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ซือ้วตัถดุิบในประเทศ 403.35 397.58 397.58 69.40 263.11 61.64 

ซือ้วตัถดุิบตำ่งประทศ 177.87 142.65 142.65 31.60 163.72 38.36 

ยอดซือ้วตัถดุิบรวม 581.22 540.23 540.23 100 426.83 100 

 
รายละเอียดวัตถุดิบที่ส าคัญของบริษัทฯ มีดังนี ้

1.  เหลก็ซิลิกอน 
เหล็กซิลิกอนถือเป็นวตัถดุิบที่ส ำคญัในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 17.45 และร้อยละ 

24.94 ของมูลค่ำกำรซือ้วัตถุดิบรวมใน 2561 และปี 2562 ตำมล ำดับ บริษัทฯ น ำเข้ำเหล็กซิลิกอนจำกผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ
เกำหลีใต้เป็นหลัก และบำงส่วนจำกประเทศญ่ีปุ่ น  และจีน โดยจะท ำกำรสั่งซือ้วัตถุดิบล่วงหน้ำเป็นรำยไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม 
เนื่องจำกเหล็กซิลิกอนคุณภำพสงูส ำหรับใช้ในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำเป็นสินค้ำที่มีผู้ผลิตน้อยรำย จึงท ำให้ปริมำณเหล็กซิลิกอนที่
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ผลิตได้มีจ ำนวนจ ำกดั ดงันัน้ บริษัทต้องบริหำรจดัซือ้ให้เพียงพอกบัควำมต้องกำรใช้ เพื่อให้สำมำรถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำให้แก่ลกูค้ำ
ได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ  
               2.     ลวดกลมอาบน า้ยา  

ลวดกลมอำบน ำ้ยำเป็นวตัถดุิบท่ีใช้ในกำรพนัคอยล์แรงสงู หรือขดลวดแรงสงูซึง่ท ำหน้ำที่รับพลงังำนไฟฟ้ำจำกสำย
ส่งไฟฟ้ำแรงสงูและเปล่ียนพลงังำนไฟฟ้ำเป็นพลงังำนแม่เหล็กไหลเวียนอยู่ในแกนเหล็ก เพื่อส่งผ่ำนพลงังำนไปยงัขดลวดแรงต ่ำ โดย
เป็นกำรซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภำพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ำกับวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ แต่ใช้ระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้ที่สัน้
กว่ำท ำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรปริมำณสินค้ำคงคลงัได้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้    

3.  ชุดตวัถังหม้อแปลงไฟฟ้า 
ปี 2562 โรงงำนผลิตตัวถังที่บริษัทสร้ำงเพิ่ม สำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้เต็มก ำลังกำรผลิต ท ำให้บริษัทเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรผลิตตัวถังได้มำกขึน้ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดกำรสัง่ซือ้ตัวถังหม้อแปลงจำกภำยนอก ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต 
และตอบสนองควำมต้องกำรหม้อแปลงที่มีระยะเวลำกำรส่งมอบที่สัน้ และสำมำรถควบคมุคุณภำพตำมที่ลกูค้ำก ำหนดได้ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั แต่ยงัมีกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศ 1-2 รำย ตำมควำมเหมำะสมของลกัษณะและปริมำณงำน รำคำ และ
ระยะเวลำในกำรส่งมอบสินค้ำ   

4. น า้มันหม้อแปลง    
น ำ้มนัหม้อแปลงเป็นน ำ้มนัที่ผลิตส ำหรับใช้กบัหม้อแปลงไฟฟ้ำโดยเฉพำะ ซึง่จะมีคณุสมบัติเป็นฉนวนท่ีดี มีหน้ำที่

น ำพำควำมร้อนจำกภำยในหม้อแปลงไฟฟ้ำออกมำสู่ตัวถังเพื่อระบำยไปสู่อำกำศภำยนอก ในกำรสั่งซือ้น ำ้มันหม้อแปลง จะ
พิจำรณำจำกแผนกำรผลิตโดยจะท ำกำรสั่งซือ้จำกผู้ผลิตและจำกผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศล่วงหน้ำประมำณ 3 เดือน เพื่อป้องกัน
ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ ทัง้นี ้แผนกจัดซือ้จะติดตำมควำมเคล่ือนไหวของรำคำน ำ้มันในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อช่วย
บริหำรกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัหม้อแปลงให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

5. Copper Foil 
Copper Foil เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกำรพันคอยล์แรงต ่ำ หรือขดลวดแรงต ่ำซึ่งท ำหน้ำที่เป็นตวัจ่ำยกระแสไฟฟ้ำออก

จำกหม้อแปลงไปสู่ Load หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่ โดย Copper Foil บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตทัง้ใน และต่ำงประเทศ และจำกกำร
ร่วมกนัพฒันำผู้ผลิตที่มีศกัยภำพภำยในประเทศ ท ำให้สำมำรถสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศที่ผลิตได้ตำมมำตรฐำนสำกลเทียบเท่ำกับ
ต่ำงประเทศ ซึง่ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรวตัถดุิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีปริมำณที่เหมำะสม 
 
2.3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรออกแบบและพฒันำ
ผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ำที่ลดกำรใช้พลงังำนและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีที่บริษัทฯ เลือกใช้ในกระบวนกำรผลิต
ช่วยลดกำรใช้พลงังำนและลดกำรสร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2556 บริษัทได้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ต้นแบบ Amorphous Distribution Transformer เป็นหม้อแปลงที่ช่วยประหยดัพลงังำน จำกกำรสญูเสียพลงังำนในแกนเหล็กได้ถงึ
ร้อยละ 70 และสีที่ใช้พ่นหม้อแปลงก็เป็นสีที่มีส่วนผสมของน ำ้เป็นหลกัซึง่ไม่เป็นอนัตรำยต่อคนและส่ิงแวดล้อม รวมถงึกำรเลือกใช้
ระบบไล่ควำมชืน้และเตมิน ำ้มนัที่ลดกำรใช้พลงังำนและลดกำรปล่อยไอร้อนสู่อำกำศ 

   บริษัทฯ ยงัได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 ถือเป็นเคร่ืองพิสจูน์ได้ว่ำมีระบบ
กำรควบคมุและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต รวมทัง้แผนบริหำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเพื่อลดหรือมใิห้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยำ่ง
ชดัเจนและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ปี 2558 บริษัทได้รับกำรรับรอง อตุสำหกรรมสีเขยีว ระดบั 3 “Green Industry” จำก
กระทรวงอตุสำหกรรม และปี 2559 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นอตุสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) จำก
กระทรวงอตุสำหกรรม  นอกจำกนี ้ บริษัท ได้จดัท ำรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยใช้ฐำนปี 2558 และได้กำรรับรองจำก 
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องค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) และได้รับกำรรับรองกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรฐำน ISO14064-
3:2006 จำก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั     

      2.3.6  การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัของกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์มำโดยตลอด เพื่อให้ได้คุณภำพที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และศักยภำพในกำรแข่งขัน ทัง้นีก้ำรวิจัยและพัฒนำของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
สำมำรถพฒันำสินค้ำให้มีคณุภำพแข่งขนัได้ทุกตลำดในโลก  รวมถึงพฒันำกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึน้ โดยในปี 
2562  บริษัทได้ใช้งบประมำณรวมทัง้สิน้กว่ำ 10 ล้ำนบำท  ดงันี ้

1. โครงกำรพฒันำระบบตรวจเก็บข้อมลูหม้อแปลงอจัฉริยะเวอร์ชัน่ท่ี 3   
(Smart Transformer Monitoring System V3)  

2. โครงกำรพฒันำกระบวนกำรเชื่อมตวัถงัด้วยโรบอท 
3. โครงกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตขดลวดแรงดนัสงู (High Voltage Coil) 
 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

              บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงต่ำงๆ และพิจำรณำติดตำมผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่อำจเป็นควำมเส่ียงต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของกิจกำรอยู่เป็นระยะๆ  ทัง้นี ้เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิผล  บริษัทได้จัดตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและแต่งตัง้คณะท ำงำนซึง่เป็นผู้บริหำรระดบัสงูที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อท ำหน้ำที่วิเครำะห์ปัจจยัเส่ียง
ต่ำงๆ และประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ เพื่อหำวิธีกำรป้องกันหรือบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำอย่ำงน้อยทุก   3 เดือน 
ควำมเส่ียงที่มีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อบริษัท สรุปได้ดงันี ้

3.1 ควำมเส่ียงด้ำนควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยได้และกำรพ่ึงพงิลกูค้ำรำยใหญ่ 
          บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรประมลูขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำให้กลุ่มลกูค้ำทีเ่ป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำภำครัฐวิสำหกิจ 
ประกอบด้วย กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค (กฟภ.) เป็นหลกั คิดเป็นประมำณร้อยละ 25-36 ของรำยได้
จำกกำรขำยรวม ด้วยสดัสว่นท่ีสงูอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัทฯหำกต้องสญูเสียลกูค้ำดงักล่ำว นอกจำกนี ้ รำยได้จำกกำร
ขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำให้แก่ลกูค้ำกลุ่มนีจ้ะขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรชนะประมลูโครงกำรตำ่งๆ และยงัขึน้อยูก่บั
ภำวะเศรษฐกิจและงบประมำณของแต่ละหน่วยงำนเป็นส ำคญั ดงันัน้ หำกบริษัทฯ ไมช่นะกำรประมลู หรือหำกมกีำรเลื่อนระยะเวลำ
กำรประมลู หรือปรับลดงบประมำณกำรลงทนุกำรซือ้หม้อแปลงไฟฟ้ำ จะส่งผลกระทบท ำให้รำยได้และผลประกอบกำรของบริษัทฯ 
ลดลง ดงันัน้ บริษัทฯจงึได้เน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำที่เป็นเอกชนทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมำกขึน้ ในปี 2562 สดัส่วนกำรขำย
หม้อแปลงไฟฟ้ำไปยงัต่ำงประเทศมีอตัรำร้อยละ 31 และสดัส่วนกำรขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำภำคเอกชนอตัรำร้อยละ 34  ส่วนกำรขำย
ให้กบัหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจอตัรำร้อยละ 35 ของยอดขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำในปี 2562 นอกจำกนี ้ บริษัทฯยงัได้พจิำรณำเพิม่ควำม
หลำกหลำยของประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ทกุกลุ่ม โดยปัจจบุนั บริษัทฯสำมำรถผลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้ำระบบก ำลงั (Power Transformer) ได้ถงึขนำด 30 MVA ระบบไฟสงูสดุ 72 kV และได้พฒันำและสำมำรถผลิตหม้อแปลง 
Super Low Loss (หรือหม้อแปลงแกนเหล็ก Amorphous) ซึง่เป็นหม้อแปลงที่ประหยดัพลงังำนมีค่ำควำมสญูเสียไฟฟ้ำ (No-Load 
Loss) ต ำ่ ได้อีกด้วย  
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3.2  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ 
            วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ ได้แก่ เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอำบน ำ้ยำ และ Copper Foil โดยรำคำของ
วตัถุดิบดงักล่ำวจะผนัแปรตำมรำคำซือ้ขำยในตลำดโลก ซึง่ขึน้อยู่กบัอปุสงค์และอปุทำนในตลำดโลก โดยในช่วงที่ผ่ำนมำรำคำของ
เหล็กซิลิกอนและทองแดงมีควำมผนัผวนอย่ำงมำก ดงันัน้ หำกต้นทนุรำคำวตัถุดิบมีกำรปรับตวัสงูขึน้อย่ำงรวดเร็ว อำจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนขำยและอตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัทฯไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ำได้ในอัตรำที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำ
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนรำคำวตัถุดิบดงักล่ำว และจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในที่สดุ อย่ำงไรก็ตำม จำก
กำรที่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำจำกต้นทุนบวกก ำไรขัน้ ต้นที่เหมำะสม โดยในกำรก ำหนดรำคำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ จะมีกำรตรวจสอบรำคำวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวตัถุดิบที่มีควำมผันผวนของรำคำสูง เพื่อให้สำมำรถ
ประมำณกำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงถูกต้องและใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด และสำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำไ ด้อย่ำง
เหมำะสม ดงันัน้บริษัทฯจึงมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของวตัถดุิบในตลำดโลกตลอดเวลำเพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว 
  
3.3  ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ 
            บริษัทฯ มีทัง้กำรน ำเข้ำวตัถดุิบและกำรส่งออกผลิตภณัฑ์ไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำร
ขำยเป็นเงินตรำตำ่งประเทศจ ำนวน 243.13  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.94 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม   ในขณะท่ีมีกำรสัง่ซือ้
วตัถดุิบจำกตำ่งประเทศจ ำนวน 155.00 ล้ำนบำท ซึง่จะต้องช ำระเป็นเงินสกลุตำ่งประเทศ จงึสำมำรถลดควำมเส่ียงจำกควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปล่ียนในลกัษณะ Natural Hedge ได้ในส่วนหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยฝ่ำยกำรเงินของบริษัทฯ จะติดตำมขำ่วสำรและควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนอยำ่งใกล้ชดิ และจะ
พิจำรณำป้องกนัควำมเส่ียงด้วยกำรซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ตำมสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น 
นอกเหนือจำกนีแ้ล้ว ในกำรขำยหม้อแปลงไฟฟ้ำให้แก่ลกูค้ำตำ่งประเทศนัน้ ฝ่ำยขำยจะค ำนวณรำคำหม้อแปลงไฟฟ้ำโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศทีไ่ด้บวกเพิม่ (Mark up) เพื่อให้ครอบคลมุค่ำควำมเส่ียงและควำมผนัผวนต่ำงๆ ไว้แล้ว ซึง่กำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนได้ในระดบัหนึ่ง 
  
3.4   ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุในธุรกิจอื่น 
          ในปี 2562 บริษัทฯ เร่ิมท ำกำรลงทนุในธุรกจิด้ำนพลงังำนทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ ซึง่เป็นธุรกิจที่มคีวำมเชื่อมโยงกบั
ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ำ  โดยผ่ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัท ควิทีซ ี โกบอล เพำเวอร์ (จ ำกดั) : QTCGP ซึง่เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจด้ำน
พลงังำนเป็นธุรกิจซึง่บคุลำกรส่วนใหญ่ของบริษัทไม่มีควำมถนดั  บริษัทฯ จึงได้สรรหำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรลงทนุเข้ำมำ
ปฏิบตัิงำน และว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเฉพำะทำงเพื่อศกึษำรำยละเอียดโครงกำร และศกึษำผลกระทบตำ่งๆ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม และน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อบริหำรควำมเส่ียงในธุรกิจใหม่ โดย
กำรซือ้ประกนัควำมเส่ียงในกำรลงทนุ และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งใกล้ชดิ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นได้อย่ำงคุ้มคำ่ที่สดุ 
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี ้

 
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 

 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 61  

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 62  

(ล้านบาท) 

ที่ดินส ำนกังำนกรุงเทพ 
แขวงหวัหมำก  เขตบำงกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพฯ รวมพืน้ท่ี 1 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ  14.09 
 

14.09 

ที่ดินโรงงำน 
ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวก
แดง จงัหวดั ระยอง รวมพืน้ท่ี 
31-2-96.70 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ  17.00 
 
 

17.00 
 

ที่ดินโรงงำน 
ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอกบินทร์บรีุ 
จงัหวดัปรำจีน รวม 213 ไร่ 
 

บริษัทย่อย 
เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองที่ ดินและส่ิงปลูก
สร้ำงไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 
โดยมีวงเงินจ ำนอง 535 ล้ำน
บำท 

75 75 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้ำของ  2.61 2.57 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน บริษัทย่อย 

เป็นเจ้ำของ 
จดจ ำนองที่ ดินและส่ิงปลูก
สร้ำงไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 
โดยมีวงเงินจ ำนอง 535 ล้ำน
บำท 

10.41 10.63  

อำคำร 
149 หมู่ที่ 2 ถนนปลวกแดง-
ห้วยปรำย ต ำบลมำบยำงพร 
อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

เป็นเจ้ำของ  84.03 78.36 

อำคำร 
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 
ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวง
หวัหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 

เป็นเจ้ำของ  35.69 55.05 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 

 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 61  

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 62 

(ล้านบาท) 

อำคำร 
เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 ต ำบลบ่อทอง 
อ ำเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดั
ปรำจีนบรีุ 

บริษัทย่อย 
เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองที่ ดินและส่ิงปลูก
สร้ำงไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 
โดยมีวงเงินจ ำนอง 535 ล้ำน
บำท 

6.58 7.07 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน เป็นเจ้ำของ  147.44 
 

145.73 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน บริษัทย่อย 
เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองที่ดินและส่ิงปลกู
สร้ำงไว้กบัธนำคำรพำณิชย์ 
โดยมีวงเงินจ ำนอง 535 ล้ำน
บำท 

250.68 
 

231.64 

เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแตง่
ส ำนกังำน 

เป็นเจ้ำของ  9.60 9.80 

ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ  0.20 1.48 
เป็นผู้

ครอบครอง 

ยำนพำหนะจ ำนวน 5.83 ล้ำน
บำท มีภำระผูกพันค ำ้ประกัน
สัญญำเช่ำซือ้ท่ีท ำไว้กับสถำบัน
กำรเงิน 

8.00 4.89 

อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง เป็นเจ้ำของ  22.69 3 หมื่นบำท 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระหว่ำง
ติดตัง้ 

เป็นเจ้ำของ  2.91 12.59 

รวม 689.83  
 
 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ใน
อุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มกำรเจริญเติบโต  โดยจะค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำส่งกรรมกำรเข้ำไปเป็นตวัแทนเพื่อร่วมก ำหนดนโยบำย และ/หรือส่งตวัแทนไป
เป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรบริหำรงำน ซึง่ในกำรพิจำรณำดงักล่ำวจะขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในแต่ละกรณี   
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงันี ้
บริษัทย่อย  

1. บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพำเวอร์ จ ำกัด จัดตัง้เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 บริษัทฯถือหุ้ นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 มี
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงำน โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  และ นำยเรืองชัย     
กฤษณเกรียงไกร และนำงสำวศศิกำญจน์ ตนัธนสิน เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่40 

 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 

1. บริษัท คิว โซลำร์ 1 จ ำกัด  ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทย่อย – บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพำเวอร์ จ ำกัด ได้เข้ำซือ้บริษัท แอล   
โซล่ำร์ 1 จ ำกดั ซึ่งด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ในสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละร้อย โดยผู้บริหำรของบริษัท 
ได้แก่ นำยพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน และ นำยเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร และนำงสำวศศิกำญจน์ ตันธนสิน เข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว ต่อมำภำยหลงัเข้ำซือ้กิจกำรได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท คิว โซลำร์ 1 จ ำกดั   

 
บริษัทร่วม 

มีบริษัทร่วม 1 แห่งคือ บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกัด จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 12 มกรำคม 2559 บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.98 
และบริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น จ ำนวนร้อยละ 49.98  มีวตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจพลงังำน โดยมีผู้บริหำร
ของบริษัท ได้แก่ นำยพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน และนำงสำวศศิกำญจน์ ตนัธนสิน เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

 
 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เอ็มดิก โฮลดิง้ จ ำกัด จ ำนวน 1 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 50,000 บำท รวมเป็นเงินลงทุน
จ ำนวน 50,000 บำท คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.86 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด   
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ในคดีดงัต่อไปนี ้

▪  คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

▪  คดีที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
▪  คดีที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลท่ีส าคัญอื่นๆ   
6.1  ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำ รวมทัง้ให้บริกำร 
  ต่ำงๆ เก่ียวกบัหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 แขวงหวัหมำก ถนนกรุงเทพกรีฑำ 
   เขตบำงกะปิ กรุงเทพ ฯ10240 
ที่ตัง้โรงงำน : 149 หมู่ที่ 2 ถนนปลวกแดง-ห้วยปรำบ ต ำบลมำบยำงพร  
  อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000158 
ทนุจดทะเบียน  : 341,092,557.00   บำท 
ทนุช ำระแล้ว(หุ้นสำมญั) : 341,092,557.00  
เว็บไซต ์ : www.qtc-energy.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ : 0-2379-3089 ต่อ 241 
โทรศพัท์ : 0-2379-3089-92 
โทรสำร : 02-379-3097 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื่อบริษัท : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำน  : 92 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนน: 
  รัชดำภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
โทรสำร : 0-2009-9991 
 
ผู้สอบบัญช ี
ชื่อผู้สอบบญัชี : นำยนรินทร์    จรูะมงคล   เลขผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 8593 หรือ 
  นำงสำวกญัญำณฐั ศรีรัตน์ชชัวำ เลขผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 6549 หรือ 
  นำยธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 6624 
ชื่อบริษัท : บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 87/1 อำคำรออซีซัน่เพลส ชัน้ 18 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  
  เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ : 0-2205-8222 
โทรสำร : 0-2654-3339 
 
 
 

http://www.qtc-energy.com/


บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่1 หน้าที ่42 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
ชื่อบริษัท : บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย ซีเอ็มท ีจ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 75 ซอย พ่ึงมี 11 ถนนสขุมุวิท     
  แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260                            
โทรศพัท์ : - 
โทรสำร : 081-836-7236 
6.2           ข้อมูลส าคัญอื่น 
             -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2    การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
7. โครงสร้างเงนิทุน 
 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
  ณ วนัที ่27  ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 341,092,557 บาท และเรียกช าระแล้วจ านวน 341,092,557 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 341,092,557 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

7.2     โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 โครงสร้างผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมี

รายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2562 

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

1 1.1 Mr. Litsamy Latsavong                      42,500,000  12.46 

  1.2 Mr.Phoukhaoka Mathouchan                      42,500,000  12.46 

  1.3 Mr.Phoukhaokham Pravoraxay                      40,000,000  11.73 

  รวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดยกลุ่มนกัลงทนุต่างประเทศ                    125,000,000  36.65 

2 กลุ่มนายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน     

  2.1  น.ส.ศศิกาญจน์ ตนัธนสิน                      22,182,700  6.50 

  2.2  นายพชัรพงศ์  ตนัธนสิน                          716,000  0.21 

  2.3 นางอลิศรา   เจริญวานิช                          602,600  0.18 

  2.4  นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน                          598,600  0.18 

  รวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดยกลุ่มนายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน                      24,099,900  7.07 

3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED                      23,386,300  6.86 

4 นายพิริยะ ธานีรณานนท์                      20,000,000  5.86 

5 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากดั(มหาชน)                      17,019,702  4.99 

6 Verwaltungs-und Privat-Bank Aktiengesellschaft                      13,457,344  3.95 

7 นายวชิยั วชิรพงศ ์                      12,974,000  3.80 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                      11,514,952  3.38 

9 นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์                        9,000,000  2.64 

10 น.ส. เลิศลกัษณ์ อลิุศ                        8,505,800  2.49 

  ผู้ ถือหุ้นรายอื่น                      76,134,559                      22.32  

  รวม                          341,092,557  100.00 
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 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะของกจิการ ภายหลงัการหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่าง
ไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ       
 

8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างองค์กร 
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   โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ, 
คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
 
 1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนทัง้สิน้ 11 ท่าน ประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเกริกไกร       จีระแพทย์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายณฐัพล         ลีลาวฒันานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลรชฎ        เปียถนอม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นางวสรา           โชติธรรมรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. กมล            ตรรกบตุร  กรรมการอิสระ 
6.    นายสรุช            ล ่าซ า กรรมการ 
7.    นายวีระพล        วีระวงศ์ กรรมการ 
8.    นายปรีดี            งามสนัติกลุ กรรมการ 
9.    นายไพโรจน์       บญุปัน้ กรรมการ 
10. นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสิน กรรมการ 
11. นายเรืองชยั        กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 
 โดยมี นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2554 เมื่อ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ ได้แนบข้อมลูของกรรมการและผู้มีอ านาจ ควบคมุบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบในการจดัการบริษ ัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทฯ 

3. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 
4. จดัให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี

ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก ากับ
ดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญั หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร  

8. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 

และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุ
ต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้  
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะ 
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

 
ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและ

อนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก าหนด
เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ /หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 2 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสิน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเรืองชยั        กฤษณเกรียงไกร กรรมการบริหาร 
3.    นายกิตติ            อจัฉริยบญุยงค์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวบญุพา   รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้ รับการแต่งตัง้จากที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 
2. ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซือ้เคร่ืองจักร และ

ทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซือ้วตัถุดิบเข้าคลงัสินค้า การขายสินค้า 
เป็นต้น โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและอ านาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนสัของพนกังานระดบั
ต ่ากว่าผู้จดัการฝ่าย รวมถึงพิจารณาอนมุตัิอตัราก าลงัคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี  

5. มีอ านาจแต่งตัง้หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

6.  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ 

7. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็น 
สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง
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เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทัง้คณะประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
คุณสมบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ มีจ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ดงันี ้โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายณฐัพล     ลีลาวฒันานนัท์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพลรชฎ    เปียถนอม กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวสรา        โชติธรรมรัตน์* กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ : *เป็นกรรมการท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน   เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

โดยมีนางสาวบญุณี กศุลโสภิต เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

      ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย  ดงัต่อไปนี ้

     1)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
           2)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
           3)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด 
    ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
           4)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
           5)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
            6)  จ านวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

          7)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
           8)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ 
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                             รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.    พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
8.    อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 
9.    พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบตัิงานของแผนกตรวจสอบภายใน 
10.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างรวมทัง้การประเมินผลงานของผู้จดัการแผนกตรวจสอบ

ภายใน 
11   สอบทาน บทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
12   สอบทานกบัฝ่ายบริหารเพื่อให้พนกังานปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
13   สอบทานกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการจดัท ารายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
       (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
14   ทบทวนกบัฝ่ายบริหารเร่ืองการบริหารทางการเงิน (Financial Management) และการบริหารความ   
        เส่ียงทางการเงิน  (Financial Risk Management) 
15  ควบคมุดแูลให้มีการตรวจสอบ/สอบสวน เร่ืองที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทให้ลลุ่วง 
16   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
17   ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ทัง้นีต้้องเป็นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วย 
18   พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจาก

กรรมการผู้จดัการ อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

 
  4.    คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล   ประกอบด้วย  

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
2. ดร. กมล            ตรรกบตุร  กรรมการ 
3. นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสิน กรรมการ 

ทัง้นีม้ี นางสาวบญุพา รุดดิษฐ์  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท  ,กรรมการชดุย่อย  และผู้บริหารระดบัสงู โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

ด้านสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหาร 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท , กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสงู โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  
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2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท ท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่ง
ว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม 

3. พิจารณา กลัน่กรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ที่มี ต าแหน่งว่าง รวมทัง้ก าหนดแผนการสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู 

4. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 

ด้านค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร  และผู้บริหารระดบัสงู  โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
2. ก าหนดจ านวนค่าตอบแทนประจ าปี  ที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริหาร ในแต่ละปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อขออนมุตัิ 

3. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที่
ความรับผิดชอบ  รวมทัง้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้าง
ให้กบับริษัทเป็นส าคญั 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท(56-2) 

5. ก าหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงินเดือนประจ าปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
6. พิจารณากลัน่กรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัทฯ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือ

น าเสนอข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้บรรลตุามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ด้านบรรษัทภบิาล 
1. พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิเร่ือง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม  นโยบายเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบตัิ อ่ืน
ใดที่จะสนบัสนนุการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยัง่ยืน  

2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัน านโยบาย/แนวปฏิบตัิต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พฒันาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดงักล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเทียบเคียงได้ตาม
มาตรฐานสากล  

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิที่ดีตามนโยบายและแนว
ปฏิบตัิที่วางไว้ 

4. ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดแูลตามกฎหมาย เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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5. รายงานผลการปฏิบตัิงานขององค์กร ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรายงานแก่
คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

5.    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเรืองชยั            กฤษณเกรียงไกร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางสาวบญุพา       รุดดิษฐ์ กรรมการ 
3. นายกิตติ                อจัฉริยบญุยงศ์ กรรมการ 
4. นายเจริญศกัดิ์        สารวงค์ กรรมการ 
5. นางสาวกอบเพ็ชร   ชเูพิ่มพร กรรมการ 
6.    นางสาวสอุญัญา     นชุพนัธ์ กรรมการ 
7. นายนิพฒัน์             จริงจามิกร กรรมการ 
8. นาวสาวศศิกาญจน์  ตนัธนสิน กรรมการ 
9.    นายสมพร               ประกอบมยั กรรมการ 
10.  นายพจน               วงศ์ค า กรรมการ 
11.  นายอิทธิพล            กสิกรรม กรรมการ 
12   นายชาญชยั           ธนวรรณ กรรมการ 
13. นางสาวสรีุพร         มิตรธรรมณะ กรรมการและเลขานกุาร 

       ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององคก์ร ซึง่ครอบคลมุถงึความเส่ียงประเภทต่างๆ ที่
ส าคญั เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านอตัราการแลกเปล่ียน ความเส่ียงด้านตลาด และความเส่ียง
อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจยัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กับองค์กร รวมถึงการก าหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและ
เพดานความเส่ียงที่องค์กรจะยอมรับได้ 

3. ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพฒันากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ และเหมาะสมในการจดัการกบัความเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดขึน้ 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงานและสถานะความเส่ียงของ
องค์กรและการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม 

5. บริหารและควบคมุการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององค์กร ให้เป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

7. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น 

8. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัททราบ ทกุไตรมาส 
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด  (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี   เพื่อ
ขบัเคล่ือนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ  มีฐานะการเงินที่มัน่คงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในระดบัที่เหมาะสม   ดังนัน้ บริษัทจึงเห็นควรให้มีการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบตัิโดยมีกรอบการด าเนินงานและ
ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล   เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องมีความเข้าใจหลกัการบริหารความเส่ียงและน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ดังนี ้

1. ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดบัชัน้ที่ต้องตระหนักถึงความเส่ียงที่มีในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร  และต้องให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที่
เพียงพอและเหมาะสม 

2. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินความเส่ียง ก าหนดตวัชีว้ดัความเส่ียง แนวทางการป้องกนัและบรรเทา
ความเส่ียง หรือความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ  พร้อม
ทัง้จดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง 

3. ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงาน
ของบริษัท   

4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเส่ียงนัน้ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
รับทราบทนัที  เพื่อด าเนินการจดัการความเส่ียงนัน้ต่อไป 

5. มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผู้บริหารและพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลกูฝังสร้างนิสยัให้บคุลากรทกุระดบัได้ตระหนกัถึงความส าคญัและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการด าเนินการด้านบริหารความเส่ียงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value 
Creation) 
 

6. คณะผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนทัง้สิน้  14 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพลูพิพฒัน์         ตนัธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.    นายเรืองชยั              กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จดัการ 
3. นางสาวบญุพา         รุดดิษฐ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 
4. นายกิตติ                  อจัฉริยบญุยงศ์ รองกรรมการผู้จดัการสายการตลาด 
5. นายเจริญศกัดิ์          สารวงค์ รองกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 
6.   นางสาวกอบเพ็ชร     ชเูพิ่มพร ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7.    นางสาวสอุญัญา      นชุพนัธ์  ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ 
8.    นายพจน                  วงศ์ค า ผู้จดัการฝ่ายขายต่างประเทศ 
9.    นางสาวสรีุพร           มิตรธรรมณะ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองค์กร 
10.   นายนิพฒัน์              จริงจามิกร ผู้จดัการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลกูค้า 
11.  นางสาวศศิกาญจน์   ตนัธนสิน ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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12.  นายสมพร               ประกอบมยั ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
13.  นายอิทธิพล            กสิกรรม ผู้จดัการฝ่าย Supply Chain & Logistic 
14.   นายชาญชยั           ธนวรรณ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
2. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
3. จดัท านโยบาย แผนธรุกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร และขออนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  
4. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกจิของบริษัทฯ เช่น การลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร และ

ทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซือ้วตัถดุิบเข้าคลงัสินค้า การขายสินค้า 
เป็นต้น โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ  

5. มีอ านาจในการอนุมตัิอตัราก าลงัคน การจ้างงานและบรรจุพนกังาน และการแต่งตัง้โยกย้ายพนกังานระดบั
ต ่ากว่าผู้จัดการฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานและต าแหน่ง  

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

7. พิจารณาอนุมตัิการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  

8. ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

9. มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจดัการที่ดีและ
โปร่งใส และมีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของกรรมการผู้จดัการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าว มีอ านาจตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จดัการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

10. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเร่ืองใดที่กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 
กรรมการผู้จดัการไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด 
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ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ 
1. เป็นประธานฯ ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท 
3. การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้าง เท่ากนั 
4. เป็นประธานฯ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงนิ 
 บริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจอนมุตัิวงเงินส าหรับการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดงันี  ้

 ผู้จัดการฝ่าย รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

กรรมการ
ผู้จัดการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

(1)  การลงทนุจากงบลงทนุ           
    (ต่อโครงการ) 

- ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท เกิน 20 ล้านบาท 

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

(3) ค่าใช้จา่ยเก่ียวกบัทรัพย์สิน 
 - ซือ้เคร่ืองจกัรตามงบลงทนุ 
 - ซือ้ทรัพย์สินอื่น 

 
- 
- 

 
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 าหนดราคา
ตามนโยบายราคา (Price List) 

 
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

 
ไม่เกิน50ล้านบาท 

 
ไม่เกิน100ล้านบาท 

 
ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 
เกิน 200 ล้านบาท 

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

ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 15% > 15%  

(6) การขอซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตเข้า
คลงั2 

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้าน
บาท 

> 10 ล้านบาท  

(7) การขอซือ้เคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ/
 อาคารสถานท่ี3 

ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้าน
บาท 

> 3 ล้านบาท  

 
หมายเหต ุ:  
1. ในการพิจารณาอนุมตัิขายสินค้าโดยก าหนดราคาต ่ากว่านโยบายราคา (Price List) นอกเหนือจากการด าเนินการตามอ านาจที่ก าหนดไว้ในข้อ (5) 

แล้ว ยงัต้องพิจารณามลูค่าการขายประกอบด้วย โดยต้องด าเนินการขออนมุตัิจากผู้ มีอ านาจตามมลูค่าการขายตามที่ระบใุนข้อ (4) อีกด้วย 
2. บริษัทฯ พิจารณาก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิขอซือ้วตัถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลงัโดยไม่จ ากัดวงเงิน เนื่องจากวตัถุดิบหลกัที่ต้องสัง่ซือ้ 

เช่น เหล็กซิลิกอน และ Copper Foil เป็นวตัถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซือ้ขายอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ใน
การพิจารณาสั่งซือ้แต่ละครัง้จะต้องพิจารณาจากความต้องการใช้ รวมทัง้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถุดิบเป็นหลกัจึงจ าเป็นต้องอาศัย
ความคล่องตวัและความรวดเร็วในการด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัินัน้ บริษัทฯ ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับ
เร่ืองดงักล่าวในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. การลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในขัน้ตอนของการด าเนินการนัน้ ฝ่ายที่จะท า
การซือ้ทรัพย์สินจะต้องขออนุมตัิซือ้ทรัพย์สินตามอ านาจที่ระบใุนข้อ (3) ส่วนอ านาจในข้อ (7) นัน้เป็นอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมตัิ
ในใบขอซือ้ทรัพย์สิน (Purchase Request)  
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8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  รายบุคคลและทัง้คณะ เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา  และเพื่อให้การท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึน้ เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชดัเจน  และเพื่อช่วยปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ  รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยใช้แบบฟอร์ม
ที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอย่างแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี ้ 1.ผลการด าเนินงาน              
2.นโยบาย 3.แนวทางแก้ไขการด าเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 4.การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม 5.การปฏิบัติเร่ืองการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท 6.การท าหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเส่ียง เป็นต้น  น าผลคะแนนที่
คณะกรรมการประเมินตน  มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป  นอกจากนีใ้นปี 2562  บริษัทมีการประเมินผลกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินผล ดงันี ้1.โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการชดุย่อยมีความเหมาะสม ท าให้งานมีประสิทธิภาพ 2. คณะกรรมการ
ชดุย่อยปฏิบตัิหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย โดยในปี 
2562  คณะกรรมการแต่ละชดุมีผลประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยมคือมีการด าเนินงานในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

 
           การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้
แบบฟอร์มที่บริษัทฯ  ปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จดัการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยทุธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหวัข้อดงันี ้1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. 
ความสมัพนัธ์ภายนอก 7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 8. การสืบทอดต าแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั น าผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน  มาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาจุดด้อย
ต่างๆ   และเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  โดยในปี 2562 มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
 
8.3   โครงสร้างคณะกรรมการ  และองค์กรประกอบของคณะกรรมการ 
                คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ   โดยปัจจุบนัมีกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน 
ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  9 ท่าน  โดย 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระทุก
ท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
 กรรมการอิสระ มีจ านวน ร้อยละ 45.45 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

1. นายเกริกไกร         จีระแพทย์ 
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ 
3. นายพลรชฎ เปียถนอม 
4. ดร. กมล   ตรรกบตุร 
5. นางวสรา  โชติธรรมรัตน์ 
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ค านิยาม “กรรมการอิสระ” 
บริษัท ได้ก าหนดนยิามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการท่ีมไิด้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และ

ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ าและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิเท่ากบัข้อก าหนดขัน้
ต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษทั  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยาม
ที่ก าหนด ดงันี ้

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. 

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วน
ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีู้สอบบญัชีของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนญุาตต่อส านกังาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

  (8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
                              (9)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักจิการของผู้ขออนญุาตหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
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ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักจิการของ
ผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

                                   (10)  กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 

              ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไม่มี
กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 

8.4     การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯ  มีแผนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทได้
กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ  และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก 
โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่ก าหนด  ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคัดเลือกขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานัน้  โดยคุณสมบัติเบือ้งต้นของกรรมการนัน้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับ
บริษัท และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  นอกจากนี ้จะพิจารณากรรมการที่มี
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านบญัชีการเงินเพิ่มเติมอีกด้วย  

8.5     การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 8.5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แกผู่้ที่เก่ียว ข้อง

ในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)   

 8.5.2 บริษัทฯ จดัท าเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ และมี คู่มือศกึษาลกัษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

   8.5.3 บริษัทฯ มีแผนการคดัเลือกบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคญัทกุระดบัให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด   โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็น
ประจ าทุกปี ทัง้นี ้ผู้บริหารที่ได้รับการก าหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดต าแหน่งนัน้  จะได้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเล่ือนต าแหน่ง
ต่อไปในอนาคต  

   
8.6    การประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้  บริษัทฯ มีการก าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปี โดยจะก าหนดเป็นทุกวนัพฤหสับดีที่ 2 ของแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบ 
ในการประชุมแต่ละครัง้มีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา  มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตดัสินใจ  และจดัส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการทุกคน
สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย  ประธานกรรมการจะสอบถามความคิดเห็นจากกรรมการท่านอื่น และ
เป็นผู้ประมวลความคิดเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม  รายงานการประชมุถูกจดัท าโดยเลขานกุารบริษัท และหลงัจากที่ผ่านการ
รับรองจากที่ประชมุจะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้ เอกสาร ชัน้ 2  อาคารส านกังานใหญ่ที่กรุงเทพ   กรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ
ได้  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุคณะกรรมการ ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
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กรรมการทัง้หมด จึงเป็นองค์ประชมุ  และ จ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในห้องประชุมต้องมีกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

รายละเอียดการเข้าประชมุของกรรมการแต่ละท่านประจ าปี 2562  สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
การเข้าประชุม/การประชุมทัง้หมด(ครัง้) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ 

1. นายเกริกไกร   จีระแพทย์ ประธานกรรมการ 9/9 - - 

2. นายณัฐพล      ลีลาวัฒนานันท์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการ 

9/9 5/5 - 

3. นายพลรชฎ     เปียถนอม 
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

7/9 5/5 4/4 

4. นางวสรา         โชติธรรมรัตน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 7/7 4/4 - 

5. ดร. กมล          ตรรกบุตร กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 6/7 - 3/3 

6. นายสุรช          ล ่าซ า  กรรมการ 1/9 - - 

7. นายวีระพล      วีระวงศ์ กรรมการ 6/9 - - 

8. นายปรีดี          งามสันติกุล* กรรมการ 4/4 - - 

9. นายไพโรจน์     บุญป้ัน* กรรมการ 4/4 - - 

10. นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 8/8 - 4/4 

11. นายเรืองชัย    กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 8/8 - - 

หมายเหตุ : *   1. นายปรีดี  งามสนัติกุล และนายไพโรจน์ บุญปัน้ ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562  เม่ือวนัศกุร์ที่ 7 มิถนุายน 2562 

8.7       วาระการด ารงต าแหน่ง 
             คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการ ณ ปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และ
เป็นกรรมการอิสระ  5 ท่าน ซึง่มีจ านวนเกินร้อยละ  45.45 ของกรรมการทัง้คณะ  โดยมีรายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นรายบคุคล
ดงันี ้
 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ปีท่ีได้รับ 
การแต่งตัง้ 

 
ปีท่ีเลือก 
ครัง้ล่าสุด 

 

 
ประเภทของ
กรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตัง้ 

เป็นกรรมการ
ในปี 2562 

 
การแต่งตัง้
ครัง้ถัดไป 

1. นายเกริกไกร       จีระแพทย์ 2559 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564 
2. นายณัฐพล          ลีลาวัฒนานันท์ 2554 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564 
3. นายพลรชฎ         เปียถนอม 2554 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 
4. ดร. กมล             ตรรกบุตร 2559 2562 กรรมการอิสระ ใช่ 2565 
5. นางวสรา            โชติธรรมรัตน์ 2559 2562 กรรมการอิสระ ใช่ 2565 
6. นายสุรช             ล ่าซ า 2560 2560 กรรมการ ไม่ใช่ 2563 
7. นายวีระพล         วีระวงศ์ 2561 2561 กรรมการ ไม่ใช่ 2564 
8. นายปรีดี             งามสันติกุล 2562 2562 กรรมการ ใช่ 2565 
9.  นายไพโรจน์        บุญป้ัน 2562 2562 กรรมการ ใช่ 2565 
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10. นายพูลพิพัฒน์    ตันธนสิน 2554 2562 กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

ใช่ 2565 

11. นายเรืองชัย        กฤษณเกรียงไกร 2559 2561 กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

ไม่ใช่ 2563 

หมายเหต ุ:  กรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ นบัจากปีที่แต่งตัง้ รวมแล้วยงัไม่เกิน 9 ปี ตามที่นโยบายก าหนด 

  
 กระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ดงัต่อไปนี  ้

1.  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด  

2.  การสอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  และสอบถามความจ านงของผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตวัแทนต าแหน่งกรรมการตวัแทนที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ
ที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท  และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  

 
8.8     เลขานุการบริษัทฯ 
 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในงานเลขานุการบริษัท  และสามารถปฏิบตัิหน้าที่งานเลขานุการบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  บริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรต่างๆ  เช่น  หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียน  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท  รวมทัง้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
แต่งตัง้นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ผ่านการฝึกอบรมในหลักสตูรที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฯ มีดงันี ้

1. เป็นศนูย์กลางในการจดัเก็บเอกสารที่ส าคญัต่างๆ 
2. จดัท าทะเบียนกรรมการและรายงานผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
3. จดัประชมุคณะกรรมการบริษัท และจดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือนดัประชมุและรายงานการประชมุ 
4. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องและติดตามมติและนโยบาย

ดงักล่าวผ่านกรรมการผู้จดัการ 
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลโดยเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัท 
6. ติดต่อและส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท  
7. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการ

ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ  
8. จดัให้มีการให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 
9. เร่ืองอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 
นางสาวบญุพา รุดดิษฐ์     
การศกึษา:   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
การอบรมหลกัสตูร  :    Company Secretary Program (CSP)  รุ่นท่ี 29/2009  
  Effective Minute Taking (EMT)  รุ่นท่ี 13/2009 
  Board Reporting Program (BRP)  รุ่นท่ี 2/2010 
  Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011 
คณุสมบตัิ :  มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจดัท ารายงานการประชมุ 
                มีความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มนษุยสมัพนัธ์ดี มีภาวะผู้น า 
                เทคนิคการส่ือสาร และวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
8.9     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
   ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
  ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 ในรูปของค่าเบีย้ประชุม  ค่าตอบแทนรายเดือน ตามอตัราที่ขอในที่ประชุม และค่าตอบแทนประจ าปี แยก
เฉพาะต่างหาก จ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท  ซึ่งได้จ่ายค่าตอบแทนประจ าปีตามจริงจ านวน 6,000,000  บาท  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

รายช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม 2562 ค่า 
ตอบแทน
รายเดือน 

โบนัส
ประจ าปี 

2562 
รวมจ่าย กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ 160,000 - - 300,000 1,333,000 1,793,000 

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

120,000 75,000 - 240,000 666,600 1,101,600 

3. นายพลรชฎ  เปียถนอม 

ประธานกรรมการ 
สรรหาฯ/ กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

90,000 50,000 30,000 240,000 
 

666,600 1,076,600 

4. นางวสรา      โชติธรรมรัตน์ 
กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

90,000 40,000 - 220,000 611,500 961,500 

5. ดร. กมล       ตรรกบุตร 
กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาฯ 

90,000 - 20,000 220,000 611,500 941,500 

6. นายสุรช       ล ่าซ า กรรมการ 15,000 - - 240,000 666,600 936,000 

7. นายวรีะพล    วีระวงศ์ กรรมการ 90,000 - - 240,000 666,600 996,600 

8. นายปรีดี        งามสันติกุล* กรรมการ 60,000 - - 140,000 388,800 588,800 

9. นายไพโรจน์    บุญป้ัน* กรรมการ 60,000 - - 140,000 388,800 588,800 

10. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาฯ 

120,000 - 20,000 - - 140,000 

11. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 120,000 - - - - 120,000 
รวม  1,015,000 165,000 70,000 1,980,000 6,000,000 9,230,000 
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หมายเหต ุ : * นายปรีดี  งามสนัติกลุ และนายไพโรจน์ บญุปัน้ ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562  เม่ือวนัศกุร์ที่ 7 มิถนุายน 2562 

 
                           ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น   

-ไม่มี- 
              2.      ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

        ในปี 2561 และปี 2562  บริษทัฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ านวน 23.75 ล้านบาท และจ านวน 31.34   
ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักล่าวรวมถงึ เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ เงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

                      ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พจิารณาอนมุตัิ    

      ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น  ไม่มีรูปแบบอื่น นอกจากมีรถประจ าต าแหน่งเท่านัน้ 

8.10.   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง และบริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก ่

1. บริษัทย่อย บริษัท QTC Global Power จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานอื่นๆ จดัตัง้บริษัทเมื่อวันที่ 28   
กนัยายน 2559 ทนุจดทะเบียน 560 ล้านบาท  

2. บริษัทร่วม บริษัท PPWE จ ากดั ประกอบธุรกิจ พลงังาน จดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2559 ทนุจดทะเบียน 1  
    ล้านบาท 
 

            บริษัทมีการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และบริษัทได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานบริษัทและกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย และแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสอดคล้องกบับริษัทแม่ 

 
8.11    นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษทั 

1. บริษัทฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ  ภาวะ
ของบุคคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่  สาธารณชน
ทราบ 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ    ซึ่งยงั
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซื อ้ ขายเสนอซือ้หรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนัน้จะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า
ดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน  ผู้ใดฝ่า
ฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษัทฯ 

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯไป 
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

4. ต้องรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์และความลบัของบริษัทฯ หรือของลกูค้า ห้ามน าความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่ 
บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ  ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่2 หน้าที ่62 

 
 ทัง้นี ้  นโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัทบันทึกอยู่ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้จดัท าเป็นหนงัสือแจกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อให้การรับรองในการ
ปฏิบัติตามทุกประการ    พร้อมทัง้ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่ก าหนดไว้อย่าง
จริงจงัสามารถอ่านฉบบัเต็มได้ที่ www.qtc-energy.com 

 
8.12     บุคลากร 

1 จ านวนบคุลากร 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัง้สิน้จ านวน 251 คน (ไม่นับรวมผู้ บ ริหารจ านวน  

14 คน)  เป็นพนกังานประจ าจ านวน 242 คน พนกังานรายวนัจ านวน 9 คน  ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้ 
ฝ่าย พนักงานประจ า 

(คน) 

พนักงานรายวนั 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลกูค้า 22 - 22 
ฝ่ายSupply Chain และ Logistic 25 - 25 
ฝ่ายขายในประเทศ 9 - 9 
ฝ่ายขายต่างประเทศ 3 - 3 
ฝ่ายบริหาร 6 - 6 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ - - - 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 - 10 
ฝ่ายผลิต  122 9 131 
ฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองค์กร 13 - 13 
ฝ่ายวิศวกรรม 25 - 25 
ส่วนความปลอดภยั 1 - 1 
แผนกวิจยัพฒันาและกระบวนการผลิต 2 - 2 
แผนกกลยทุธ์การตลาด  2 - 2 
แผนกตรวจสอบภายใน 1  1 
แผนกบริหารผลิตภณัฑ์ 1  1 

รวม 242 9 251 
 
หมายเหต ุ :  ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ แผนกวิจยัพฒันาและกระบวนการผลิต ขึน้ตรงกบั กรรมการผู้จดัการ , ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายขายโครงการพิเศษฯ แผนกกลยทุธ์การตลาด แผนกบริหารผลิตภณัฑ์ ขึน้ตรงกบั รองกรรมการผู้จดัการสายการตลาด ,  
ฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองค์กร ฝ่ายบริหาร ขึน้ตรงกบั รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร , ฝ่ายบญัชีและการเงนิ ขึน้ตรงกบั รองกรรมการผู้ จดัการสายบญัชี
และการเงิน , ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่าย Supply Chain & Logistic ขึน้ตรงกบั รองกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน     

 
 

 2   ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
  -ไม่มี- 
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   3       ค่าตอบแทนพนักงาน 
   คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน โดยค านึงถงึ
ผลการด าเนินงาน การท าก าไรในแต่ละปี  และการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม KPI ซึง่คา่ตอบแทนพนกังาน ดงันี ้

   ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
   ในปี 2562   บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้ บริหาร) จ านวน 98.59 ล้านบาท โดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส สวสัดิการ  ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทได้ท าการจดัตัง้กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม  2551 

    ค่าตอบแทนอื่น   
    - ไม่มี –  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือ คู่มือพนกังาน  แจกให้กับพนกังานทุกคนในองค์กร เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ และ
สวสัดิการท่ีจะได้รับ 
 

    4    นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

   ด้วยวิสยัทศัน์ขององค์กรที่ต้องการจะเป็นผู้ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดบัสากล (World Class)  และมี
พนัธกิจที่จะมุ่งมัน่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ีท้าทายในการพฒันาระบบไฟฟ้าของลกูค้าภายใต้คณุภาพระดบัสากล น ามาซึ่ง
การก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรทุกระดบัให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวิสยัทศัน์และพนัธกิจ
ขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญั คือ 

1. Constructive Engagement : การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานใน
หลายๆ ระดบัที่แตกต่างกนั แต่ให้มีส่วนร่วมมากน้อยต่างกันออกไปโดยเน้นทิศทางการมีส่วนร่วมที่เป็นการ
พฒันา มุ่งเน้นการหาทางออกหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา ไม่เน้นการหาคนผิด เปิดรับฟังและเคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

2. Sharing Success : สร้างบรรยากาศการท างานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร ซึ่งจะ
สะท้อนออกมาในรูปของการให้ผลตอบแทนที่เน้นผลส าเร็จขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นที่ตัวบุคคล 
รวมทัง้การส่งเสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิ ใช้ความรู้จากการปฏิบตัิครัง้ก่อนเพื่อการปฏิบัติ
ซ า้ ปรับปรุง และพัฒนาความรู้ เพื่อการปฏิบัติครัง้ต่อไป โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
องค์กร อีกทัง้ตื่นตวัต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่เปล่ียนแปลง และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้ ซึง่
เมื่อทุกคนจะต้องมีความส าเร็จร่วมกัน จึงต้องให้ความส าคัญตัง้แต่ผลส าเร็จของพนักงานแต่ละคน 
ผลส าเร็จของหน่วยงาน ผลส าเร็จของหน่วยธุรกิจ ซึง่จะน าไปสู่ผลส าเร็จของทัง้องค์กร 

3. Better Attitude : การมีทัศนคติที่ต้อง “ดีขึน้กว่าเดิม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความ
คาดหวงัของทัง้ลกูค้า สงัคม องค์กร และผู้ ถือหุ้น 
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8.13  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 จ านวน  1,545,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 165,000 บาท บริษัทไม่
มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและ
ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาบริษัทและไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น 

  ทัง้นี ้บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหารท่ีเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี   
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคัญในการน าไปสู่การมีระบบ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มี
ส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มมลูค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทัง้ส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว  คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน    และบรรษัทภิบาล  ด าเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย    พฒันาบคุลากรให้เป็นคนดี มีคณุธรรม 

การติดตามการปฏิบัติตามนโนบายการก ากับดูแลกิจการ  ส าหรับปี 2562    บริษัทจดัให้มีการส่งเสริมและส่ือสารข้อมูล
ให้แก่กรรมการ  ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทัง้องค์กรรับทราบ โดยแจกเป็นหนังสือ การก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ  
จรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ติดตามการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2562 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบตัิไม่เป็นไป
ตามนโยบายข้างต้น  

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินผลการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ด้วย
คะแนน 100 คะแนน หรือระดับดี  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี (โครงการ AGM) จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน    นอกจากนี ้จากการมุ่งมั่น 
พฒันา ติดตามการก ากับดูแลกิจการ  ท าให้บริษัทได้รับผลการส ารวจข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบี ยนประจ าปี 

2562  บริษัทมีคะแนนเฉล่ียโดยรวม 94%  ซึ่งอยู่ในระดบั ดีเลิศ  (Excellent CG Scoring)  โดยคะแนนสงูกว่า 
คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ที่จะพัฒนากระบวนการการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ให้ดียิ่งขึน้  

 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทกุปี ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน า
หลักปฏิบัติตาม CG Code  2017 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ 8 ข้อไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อ19 ธันวาคม 2562  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้  

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ได้แก่ สิทธิการซือ้
ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพิ่มทุน 
เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้

▪ จดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 13 วนั โดยส่งหนงัสือเชิญประชมุ ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม  กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมอย่าง
ครบถ้วน รวมทัง้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัททัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   22 วัน                
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ลง Website วันที่ 3 เมษายน 2562  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
เพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

▪ บริษัท ฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ดงันี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
วาระที่ 3   พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ  

 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา 
วาระที่ 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 
วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัต่างๆ  

▪ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือ      บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  แบบ ข หรือแบบ ค  แบบหนึ่งแบบใด
ที่บริษัทฯ ได้จดัส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชมุ 

▪ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทาง อีเมล์ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2562   

▪ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ ซึง่รายละเอียด
ได้มีการบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

▪ บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะจดั
ประชุมในวันท าการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง
มาร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น โดยที่ผ่านมาจัดประชุมที่โรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  และจัดเตรียมอากร
แสตมป์ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ 

▪ กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง และร่วมตอบข้อ
ซกัถามต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

▪ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญในวนัเดียวกันหลัง
ประชุมเสร็จ  คือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ บน website 
ของบริษัท และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 
14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยปี 2562  ลงเว็บไซต์เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2562 

▪ บริษัทฯ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การ
ด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 
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หมวดที่ 2    การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

   บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย   ผู้ ถือหุ้น
สถาบนั โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขัน้พืน้ฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

▪ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่ี 
http://www.qtc-energy.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 92 วนัก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น ระหว่างวันท่ี 3 กันยายน 
2562  ถึงวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 

▪ ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่
มีความส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

▪ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธ์ิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลดงักล่าวที่เก่ียวข้องกับข้อมลูรวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือน าข้อมลู
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ 

▪ การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ใน
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

▪ พนกังาน : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทุกคนในบริษัทฯ ซึง่จะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนให้บริษัท
ฯ สามารถพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิต
และความปลอดภยัในการท างาน  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม    

▪ คู่ค้าและเจ้าหนี ้: บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทัง้ที่เป็น Supplier และเจ้าหนีท้างการเงินอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่
เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อ
พฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย 

http://www.qtc-energy.com/
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▪ ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้
ความส าคญัต่อการก าหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลกูค้าอย่างเท่าเทียมกนั 

▪ คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดีและกฎหมายที่ก าหนดไว้ รักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิ
ในการแข่งขนั และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สจุริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

▪ ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ บริษัทฯ เน้นการปลูกฝัง
จิตส านึก ความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สนบัสนนุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีขดัหรือผิดกฎหมาย  

▪ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ
ผู้มีส่วนได้เสีย  ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

▪ บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่รับทราบข้อมลูภายในที่มีนยัส าคญัที่อาจส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่
บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

▪ บริษัทฯ มีแนวทางการด าเนินการที่ชดัเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมาย และอีเมล์
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท   บริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธ์ิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว 

▪ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้ก าหนดคู่มือ จริยธรรมฯ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบคุคล 

▪ ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้โอกาสแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน 
 

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการท าผิด 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และ
แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย      โดยก าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ที่ 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 2/2  ซอย กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240  หรือส่งอีเมล์ มาที่ audit@qtc-energy.com 
 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมลูที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ซึง่มีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดไ ด้
รับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี www.qtc-energy.com 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบ
ที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดงันี ้

mailto:audit@qtc-energy.com
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▪ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พร้อมทัง้มีการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ที่
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  โดยมีการดแูลปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

▪ คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากับดแูลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-
1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท 

▪ คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ
ผู้สอบบญัชี และจดัให้มีรายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

▪ คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการ
ประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

▪ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1)  
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   
ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดงัหวัข้อต่อไปนี  ้(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(3) ปัจจัยความเส่ียง (4) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูล
ส าคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้ น (8) โครงสร้างการจัดการ  (9) การก ากับดูแลกิจการ  (10) ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูล
ทางการเงินที่ส าคญั (14) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

▪ คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

▪ กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบคุคลที่เก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมลูให้
กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มีนโยบาย ให้พนกังานระดบับริหาร ต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการฝ่าย ต้องจดัท ารายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเองและบุคคลที่ เก่ียวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการด าเนินธุรกิจ โดยรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบ  รับทราบทกุปี 

▪ คณะกรรมการได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่า
การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั รวมถึงมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

▪ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อท าหน้าที่ส่ือสารกบับคุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน
สถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ ภาครัฐที่เก่ียวข้องดงันี ้

1) เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัให้ประชาชนทราบ 
2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ถึง 
3) ชีแ้จงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ 
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4) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตอุนัควร 
5) การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลา เท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม 
6) การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

โดยจดัให้มีช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อ ดงันี ้
 โทรศพัท์     :   (66)2379 3089 ต่อ 241 
 โทรสาร       :   (66)2379 3099 
 Email         :   ir@qtc-energy.com 
 Website      :   http://investor.qtc-energy.com 

นอกจากนี ้  บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลผู้ มีอ านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ 

▪ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้บุคคลที่มีอ านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) 
ดงันี ้

1) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตกุารณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ าหน่ายไป ซึง่สินทรัพย์ รายการเก่ียว
โยง ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการและผู้สอบบญัชี การย้ายที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดย
กรรมการผู้จดัการ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร
มาส แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการ
ผู้จดัการ 

▪ การให้ข่าวสารทั่วไปส าหรับการบริหารองค์กร กับส่ือสารมวลชนโดยก าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
กรรมการผู้จดัการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กรต่อส่ือสารมวลชน 

▪ ก าหนดบคุคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กบัหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดให้ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน 
2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้

ประสานงาน 
  

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียและ ผู้ ถือหุ้น  เช่น การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจทุกปี  และทบทวนกลยทุธ์อกีครัง้ทกุคร่ึงปี  ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงาน  ดแูลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส   เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและความยัง่ยืนให้กบับริษัท  บริษัทฯ ยงัคง
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี ้
 

5.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับ
ต าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก าหนด
นโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้

mailto:ir@qtc-energy.com
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ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมี
บทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

5.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อ
ป้องกันมิให้บคุคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ และคดัเลือกบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งดงักล่าว 

5.3 จ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี  และ
คณะกรรมการแต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

5.4 กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท 
โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 

5.5 กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 
5.6 คณะกรรมการมีการแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
5.7 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
5.8 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับ

การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรับปี  2562 ได้จัดให้มีการ
ประชมุ 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2562  

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนรวมกับฝ่ายบริหาร ในการก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท  ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้มีการทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ  กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
งบประมาณ เป็นประจ าทกุปี 

5.10 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามข้อพึง 
ปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นเป็นส าคัญ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทฯ 

2. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้  
3. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทัง้ดูแลให้มี

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

5. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท (Direct) และก ากบัควบคมุดแูล  (Monitoring 
and Supervision) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มพนูมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สงูสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขต
หน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน   
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัหรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้ จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ทัง้นี ้การ
มอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้  
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัท
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี ) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที ่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย    (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการ
อนมุตัิรายการธุรกิจปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก าหนด
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ /หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ
ประกาศ อื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10. คณะกรรมการได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และส่งเสริมให้
จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่ บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk  Management 
Policy) การประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  ทัง้นี ้คณะกรรมการได้
ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ 
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5.11 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่   

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 
รวมถึงการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ         
มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน  ในการเรียนรู้การก ากับดูแลกิจการ 
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ได้
เร็วที่สดุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในเร่ืองต่างๆ ดงันี  ้
1. เร่ืองที่ควรทราบ   :  โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ 
2. ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ : แนวทางการด าเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  
3. จดัให้มีการพบปะ หารือกบักรรมการทัง้คณะ  เพื่อสอบถามข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

 ส าหรับปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปรีดี งามสันติกุล 
และ นายไพโรจน์ บุญปัน้  เลขานุการเป็นผู้ จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัต่างๆ  รวมถึง นโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์   และจรรยาบรรณธุรกิจ  และส่งกรรมการ 2 ท่านเข้าอบรมกรรมการ
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี164/2562 

-   การพฒันาความรู้   
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ที่

เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานกุารบริษัท  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง   ทัง้ที่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) นอกจากนี ้
ยงัส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้เก่ียวข้องกบัการบริหารงานด้วย จากสถาบนัต่างๆ  ซึง่ปี 2562 กรรมการบริษัทท่ีได้เข้า
ร่วมการอบรมและสมัมนามีดงันี ้

ชื่อ-นามสกลุ หลกัสตูร สถาบนั 
1. นายวีระพล  วีระวงศ์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น

ที่164/2562 
สมาคมส่งเส ริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2. นายไพโรจน์  บญุปัน้ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
ที่164/2562 

สมาคมส่งเส ริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

3. นายพลรชฎ   เปียถนอม Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุ่น 33/2562 

สมาคมส่งเส ริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

4. นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร TFRS 9 หลักการพืน้ฐานของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบญัชี 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัทบทวนเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ และ

มีคู่มือศกึษาลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่  และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ติดตามการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผู้ จัดการ                   
รองกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร  ทัง้นี ้ผู้บริหารที่ได้รับการก าหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดต าแหน่งนัน้ จะได้รับการ
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พฒันาตามแผนการพฒันารายบุคคล (Individual Development  Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเล่ือนต าแหน่ง
ต่อไปในอนาคต 

 
5.12  การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน  

 เพื่อมัน่ใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล  จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ส าหรับต าแหน่ง   กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการและผู้จดัการฝ่าย   
พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบตัิสอดคล้อง
ตามที่ก าหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละต าแหน่งงานได้  และมอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ดูแล
ติดตามการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ,รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้จดัการฝ่าย 

 
5.13  การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ  กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
เก่ียวข้อง    เมื่อเร่ิมด ารงต าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูต่างๆ และทบทวนข้อมลูต่างๆ เป็นประจ าทกุปี  ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยปี 2562 บริษัทฯ 
ก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและท าสรุป
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยน าเร่ืองเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อการประชมุครัง้ที่ 9/2562  
วนัท่ี 19 ธันวาคม 2562    

 

10.    การรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลัก                   

ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม มีส านึกรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ชุมชน ตลอดจนสงัคมวงกว้าง ทัง้นีเ้พื่อน าไปสู่การพฒันา
ธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
  เพื่อให้การด าเนินกิจการขององค์กรประสบความส าเร็จ มีมาตรฐาน มีการด าเนินการอย่างจริงจงั และเกิดความมัน่ใจว่า
การด าเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวิสัยทศัน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้     สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง  
ตลอดจนมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม   จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน ขึน้ และแต่งตัง้คณะกรรมการ และคณะท างานขึน้มาเพื่อก ากบัดแูลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ  ส าหรับรายละเอียด ได้แสดง
ไว้ในรายงานความย่ังยืนประจ าปี 2562 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้สาม
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท าการซักถาม
ข้อมลูจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 1. การควบคมุภายในองค์กร ( Control Environmental ) 
 2. การบริหารความเส่ียง (Risk Assessment) 
 3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication Measure) 
 5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลดงักล่าว (ตามส่วนท่ี 3 ข้อ 12 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกนั 
 
 11.1 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

  ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด เพื่อ
ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  โดยผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวได้จดัท ารายงานผลการประเมิน
และตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็น 
ประจ าทกุไตรมาส ซึง่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ  ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
มาโดยตลอด  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบตัิของบริษัท บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั และ คณุบญุณี    กศุลโสภิต 
แล้วเห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกจิหรืออตุสาหกรรมทีม่ีลกัษณะเดยีวกบับริษัท มาเป็นระยะเวลา 23 ปี  

  ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องฝ่ายการอนมุตัิ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้น าหลกัการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission : COSO มาใช้ในการบริหารจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มี
การจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงองคก์รอยา่งใกล้ชิด  โดยก าหนดนโยบาย
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บริหารความเส่ียงและวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท รวมถงึจดัท าแผนงานและรายงานการบริหารความเส่ียงซึง่
ครอบคลมุความเส่ียงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษัท และได้มีการทบทวนความเส่ียงของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ  

 11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

         คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายพลรชฎ เปียถนอม และนางวสรา โชติธรรมรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคญัคือ ดแูลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันนัน้ ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ โดยมี
ประเด็นที่เป็นสาระส าคญัดงันี ้ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ร่วมกับฝ่ายบริหาร
และผู้สอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้อย่างถูกต้องตามที่ควร  ตามมาตรฐานการ
บญัชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ   

2.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท และบคุคลที่อาจจะมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทเป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทัง้ได้ด าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

3.  ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบตัิงานอย่างอิสระ โดยจดัให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ให้ค าแนะน ากับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ว่า
การปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการ 
ตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ไม่พบส่ิงบ่งชีข้องการกระท าทจุริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในท่ีมีนยัส าคญั  

4.  ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเส่ียง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล 

5.  พิจารณาคดัเลือกแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2563 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
นายนรินทร์ จูละมงคล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
6624 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงินรวม 1,585,000.00 บาท เพื่อน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิต่อไป 
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  ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ    มีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อจ ากดัในการได้รับข้อมลูและให้ความส าคญักับการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้า และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 11.4  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

          บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทส าหรับปี 2562 ซึง่บริษัท บีเค ไอเอ 
แอนด์ ไอซี จ ากดั ได้มอบหมายให้ คณุบญุณี กศุลโสภิต เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด และ คุณบุญณี กศุลโสภิต 
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมที่มีลกัษณะเดียวกบับริษัท มาเป็นระยะเวลา 23 ปี  

  ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุมตัิ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ   ผลการตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎ
ในเอกสารแนบ 2 
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12. รายการระหว่างกัน 
 12.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 
  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เก่ียวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งของ
บริษัทฯ  มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ดงันี  ้

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ 
จ ากดั  

นางศศิพิม วงศ์ค า เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และถือหุ้นใน บริษัท คิวทีซี 
เซอร์วิส เชียงใหม่ร้อยละ 99.94 มีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายพูลพิพฒัน์ 
ตนัธนสิน ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี ้อดีต
ภรรยาและบตุรของนายพูลพิพฒัน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกนัร้อยละ 7.07 

นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและอดีตภรรยาและบตุรของนาย     
พลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน ถือหุ้นในบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั(มหาชน) รวมกนั
ร้อยละ 7.07 

บริษัท คิวทีซี ปานโก จ ากดั (QTC 
PANCO CO., LTD.) 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระแล้วของบริษัท คิวทีซี ปานโก จ ากัด และ มีกรรมการร่วมกันคือ      
นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุใน
ธุรกิจพลงังาน 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.98 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และเรียกช าระแล้วของบริษัท พพีีดบับลิวอี จ ากดั และ มีกรรมการร่วมกนัคือ 
นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พีพี
ดบับลิวอี จ ากดั  

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั 
ประกอบธรุกิจเก่ียวกบัการลงทนุใน
ธุรกิจพลงังาน 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และเรียกช าระแล้วของบริษัท ควิทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั และ มีกรรมการ
ร่วมกนัคือ นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษัท คิวโซลาร์ วนั จ ากดั 
ประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยบริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท ควิโซลาร์ วนั 
จ ากดั และมีกรรมการร่วมกนัคือ นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท คิวโซลาร์ วนั จ ากดั 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นท่ีถือประกอบด้วย บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ถือหุ้น
จ านวน 2,199,998 หุ้น นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสิน ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น และ
นางสาวศศกิาญจน์ ตนัธนสิน ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือรวมทัง้สิน้ 
22,000,000 หุ้น 

บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน 
(สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561) 

เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยบริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท พลงังาน
เพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั และ มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพลูพิพฒัน์ 
ตนัธนสิน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 ในปี 2562 และ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี ้
 

(1) รายการขายสินค้าและบริการ 
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ 
จ ากดั (“คิวทีซเีชยีงใหม่”) 
ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบั
งานระบบไฟฟ้า 

ขายสินค้าและ
บริการ 
 
ลกูหนีก้ารค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.95 
 
 

1.05 

3.88 
 
 

0.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ 
ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ 
น า้มนัหม้อแปลง หางปลาแรงต ่า ชดุปะเก็น ลกู
ถ้วย เป็นต้น รวมทัง้ให้บริการซ่อมหม้อแปลง
ไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี  เซอร์วิสเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ โดยราคาขาย
สินค้าให้แก่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่เป็นราคาที่มี
ส่วนลดเท่ากับส่วน ลดที่ให้แก่ตัวแทนจ าหน่าย
รายอื่นของบริษัทฯ รวมทัง้มีเงื่อนไขทางการค้าที่
เหมือนกบัตวัแทนจ าหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไป
ตามลกัษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมี
ความสมเหตสุมผล 
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(2) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ 
จ ากดั   (“คิวทีซีเชียงใหม่”) 
ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบังาน
ระบบไฟฟ้า 

ซือ้สินค้าและบริการ 
 
 

0.02 
 

0.01 
 
 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายจากการท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างให้คิวทีซี 
เซอร์วิสเชียงใหม่ไปด าเนินการเพื่อให้บริการแก่
ลกูค้าของบริษัทฯ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี/จังหวดัใกล้เคียงกับ
ท่ีตัง้ส านักงานของคิวทีซีเซอร์วิสเชียงใหม่ ได้แก่ ค่า
ขนส่งหม้อแปลง ค่าตรวจสอบหม้อแปลง ค่าซ่อม
หม้อแปลง ค่าเครนยกหม้อแปลง เป็นต้น เน่ืองจาก
รถบรรทุกและ/หรือช่างบริการของบริษัทฯ มี คิวงาน
เต็มไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ และคิวทีซี 
เซอร์วิสเชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยค่าบริการท่ีคิวทีซี เซอร์วิส
เชียงใหม่เรียกเก็บจากบริษัทฯ สามารถเทียบเคียง
ได้กับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงจากการให้บริการของ
บ ริษั ทฯ และ/ห รือสามารถเทียบ  เคี ยงได้กับ
ค่าบริการท่ีจ้างบคุคลภายนอก  
คณ ะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณ าและมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึน้เนื่องจากความ
จ า เป็ นและมี ความสม เหตุ สมผล  โดยอัต รา
ค่าบริการท่ีคิดระหว่างกนัมีความเหมาะสม 

บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุใน
ธุรกิจพลงังาน 

ดอกเบีย้รับ 
 
ลกูหนีอ้ื่น 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 

0.65 
 

0.20 
 

11.00 

0.91 
 

0.16 
 

14.00 

บริษัทได้ให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัท พีพีดับบลิวอี 
จ ากัดเพื่อใช้เป็นทุนหมนุเวียนและเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยคิดดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 5.5% ต่อปี ไม่มีค า้ประกัน บริษัทฯไม่
มีความประสงค์ท่ีจะเรียกช าระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าว
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพ
คล่องของบริษัทร่วม 
        คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึน้เนื่องจากความ
จ าเป็นและมีความสมเหตสุมผล 

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
จ ากดั 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุใน
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทดแทน 

ดอกเบีย้รับ 
 
ลกูหนีอ้ื่น 
 
ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

- 
 

1.17 
 

0.52 
 

- 

7.21 
 

1.04 
 

0.52 
 

- 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ให้กู้ ยืมระยะ
สัน้แก่บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัดเพื่อใช้
เป็นทนุหมนุเวียนและเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน จ านวน 654.10 ล้านบาท โดยคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 4.0 %ต่อปี ไม่มีค า้ประกัน 
มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทฯได้รับช าระคืนครบถ้วนทัง้จ านวน 
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 ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการกู้ยืมเพิ่มระหว่างกิจการ 
จึงท าให้ในปี 2562 ไม่มีรายการดอกเบีย้รับ 
        คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึน้เนื่องจากความ
จ าเป็นและมีความสมเหตสุมผล 

 
 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการในการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยจะจดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นของการเข้าท ารายการ ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้บคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านกักฎหมาย เป็นต้น 
ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น 
ตามแต่กรณี  

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุมัติ

รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับ
การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 
  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ  อาจมีการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นไปตามลกัษณะการท าธุรกิจการค้าทัว่ไป และ
จะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ี
ก าหนดให้กบับคุคล และ/หรือบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั  เช่น การขายสินค้า การให้หรือรับบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกัน
ที่จะเกิดขึน้นัน้เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ     ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมาส  

ส าหรับรายการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ ากัด และบริษัท คิวทีซี ปานโก จ ากัด (ประเทศลาว) 
ซึง่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต  บริษัทฯ  ได้มีการก าหนดนโยบายการก าหนดราคาและส่วนลด
ของการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวตัถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้แก่ลกูค้าแต่ละประเภท  ซึ่งรวมถึง
ลกูค้าประเภทตวัแทนจ าหน่าย และมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชดัเจนและช่วยท า
ให้สามารถเปรียบเทียบราคาและส่วนลดในการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จ ากัด ซึง่จะต้องเป็นไปตามราคา
และส่วนลดที่ให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายรายอื่น อนัจะช่วยให้การพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเป็น
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ธรรมและความสมเหตุสมผลของการขายสินค้าให้แก่ทัง้ 2 บริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงวดที่บริษัทฯ ไม่มีการ
ขายสินค้าให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายรายอื่น  

ส าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท ารายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการนัน้ๆ  
โดยจะด าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัตามที่ระบขุ้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกัน
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดย   สภาวิชาชีพบญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 13.1 งบการเงนิ 
  13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  (ก) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดยนายนรินทร์  จูระมงคล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท              
แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  31 
ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย 
 
  (ข)  งบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดยนายนรินทร์  จูระมงคล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท              
แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  31 
ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย 
 
  (ค)  งบการเงินปี 2562 ตรวจสอบโดยนายนรินทร์  จูระมงคล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท              
แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย 
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 2 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 ปี 2560 

 (งบรวม) 
ปี 2561 
 (งบรวม) 

ปี 2562 
 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมนุเวียน 
  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 
  เงินลงทนุชัว่คราว 
  ลกูหนีก้ารค้า  
    -  ลกูหนีท้ัว่ไป - สทุธิ  
    -  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
  ลกูหนีอ้ื่น 
    -  ลกูหนีท้ัว่ไป  
    -  ลกูหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
  สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 
  ภาษีมลูค่าเพิ่มรอเรียกคืน 
   ค่าใช้จ่าย จ่ายลว่งหน้า 
    สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

 
 

90.99 
378.85 

 
280.97 

1.84 
 

- 
1.35 

151.15 
17.16 
3.99 
8.78 

 
 

4.47 
18.60 

 
13.79 
0.09 

 
- 

0.07 
7.42 
0.84 
0.20 
0.43 

 
 

118.79 
466.34 

 
255.76 

0.70 
 

1.14 
0.16 

175.25 
29.68 
4.12 

13.11 

 
 

6.19 
24.30 

 
13.33 
0.04 

 
0.06 
0.01 
9.13 
1.55 
0.21 
0.68 

 
 

144.23 
517.48 

 
123.00 
1.05 

 
0.94 
0.20 

198.50 
26.54 
8.00 
13.18 

 
 

7.77 
27.88 

 
6.63 
0.06 

 
0.05 
0.01 
10.69 
1.43 
0.43 
0.71 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 935.07 45.90 1,065.05 55.50 1,033.12 55.65 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
  เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง-สทุธิ 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ 
  เงินลงทนุอื่น 
เงินมดัจ าส าหรับศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
ลงทนุท่ีสามารถเรียกคืนได้ 
  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้า-สทุธิ 
สญัญาขายไฟฟ้า-สทุธิ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

 
21.12 
17.87 
210.04 

0.05 
 

- 
688.96 

5.50 
4.58 

117.36 
33.27 
3.43 

 
1.04 
0.88 
10.31 
0.00 

 
- 

33.82 
0.27 
0.23 
5.76 
1.63 
0.17 

 
21.31 
6.90 

- 
- 
 

- 
689.30 

4.19 
4.25 

108.91 
15.95 
3.12 

 
1.11 
0.36 

- 
- 
 

- 
35.92 
0.22 
0.22 
5.68 
0.83 

   0.16 

 
21.60 

- 
- 
- 
 

- 
666.01 

4.51 
3.93 

100.49 
17.04 
9.67 

 
1.16 

- 
- 
- 
 

- 
35.88 
0.24 
0.21 
5.41 
0.92 
0.52 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,102.19 54.10 853.94 44.50 823.25 44.35 
รวมสินทรัพย์ 2,037.27 100.00 1,918.98 100 1,856.37 100 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมนุเวียน 
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 
  เจ้าหนีก้ารค้า 
  เจ้าหนีอ้ื่น 
  เงินกู้ยืมระยะยาวทีค่รบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่รบก าหนดช าระภายใน 

1 ปี 
  หนีสิ้นตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
  ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
  เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 
  ภาษีมลูค่าเพิ่มค้างจ่าย 
  หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 

 
 
 

320.55 
42.83 
11.58 
66.84 

 
2.71 
0.18 

- 
23.37 

- 
14.58 

- 
10.59 

 
 
 

15.73 
2.10 
0.57 
3.28 

 
0.13 
0.01 

- 
1.15 

- 
0.72 

- 
0.52 

 
 
 

202.08 
98.22 
11.05 
75.24 

 
2.20 
0.75 

- 
23.00 

- 
16.42 

- 
11.40 

 
 
 

10.53 
5.12 
0.58 
3.92 

 
0.11 
0.04 

- 
1.20 

- 
0.86 

- 
0.59 

 
 
 

77.04 
43.82 
7.11 
24.30 

 
1.55 
0.87 
3.95 
20.82 

- 
9.11 

- 
11.29 

 
 
 

4.15 
2.36 
0.38 
1.31 

 
0.08 
0.05 
0.21 
1.12 

- 
0.49 

- 
0.61 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 493.24 24.21 440.36 22.95 199.86 10.77 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 
  เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 
  เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ – สทุธิ 
  หนีสิ้นตามภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
89.40 
3.04 
9.49 

 
4.39 
0.15 
0.47 

 
24.30 
2.32 

10.36 

 
1.27 
0.12 
0.54 

 
- 

1.95 
15.74 

 
- 

0.11 
0.85 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 101.94 5.00 36.98 1.93 17.69 0.96 
รวมหนีสิ้น 595.18 29.21 477.34 24.88 217.55 11.73 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
 

 ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ทนุเรือนหุ้น 
  ทนุจดทะเบียน 
  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
   ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 
ก าไรสะสม 
  จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 
  ยงัไม่ได้จดัสรร  
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
 

429.24 
341.09 

1,178.83 
 

20.00 
(99.27) 
(1.20) 

 
 

21.07 
16.74 
57.86 

 
0.98 

(4.87) 
(0.06) 

 
 

429.24 
341.09 

1,178.87 
 

20.00 
(98.93) 
(1.51) 

 
 

22.37 
17.77 
61.44 

 
1.04 

(5.16) 
(0.08) 

 
 

341.09 
341.09 

1,178.87 
 

22.87 
96.84 
(2.54) 

 
 

18.37 
18.37 
63.50 

 
1.23 
5.22 

(0.14) 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,439.45 70.66 1,439.52 75.01 1,637.13 88.18 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย 2.64 0.13 2.12 0.11 1.69 0.09 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,442.09 70.79 1,441.64 75.12 1,638.82 88.27 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,037.27 100.00 1,918.98 100 1,856.37 100 

 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 
ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561(งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ 

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการบริการ 
รายได้อื่น 

 
882.11 

19.42 
13.28 

 
96.43 
2.12 
1.45 

 
937.29 
20.76 
20.29 

 
95.81 
2.12 
2.07 

 
937.16 

28.01 
20.88 

 
95.04 
2.84 
2.12 

รวมรายได้ 901.53 100.00 978.34 100.00 986.05 100.00 
ต้นทนุและค่าใช้จา่ย 

ต้นทนุขาย 
ต้นทนุบริการ 
ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

 
(745.37) 

(15.44) 
(392.40) 

 
(81.48) 
(1.69) 

(42.89) 

 
(735.90) 
(11.86) 
(193.89) 

 
(75.22) 
(1.21) 
(19.82) 

 
(598.36) 

(16.89) 
(153.18) 

 
(60.68) 
(1.71) 

(15.53) 
รวมค่าใช้จ่าย (1,153.21) (126.06) (941.65) (96.25) (768.43) (77.92) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษี
เงินได้ 
ต้นทนุทางการเงิน 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ของบริษทัร่วมตามวธีิส่วน
ได้เสีย 
ขาดทนุของการด าเนินงานท่ียกเลิก 

 
(238.40) 

(14.73) 
5.88 

- 
 

- 

 
(26.06) 
(1.61) 
(0.64) 

- 
 

- 

 
36.69 

(15.17) 
(17.52) 
(1.03) 

 
(3.09) 

 
3.75 

(1.55) 
(1.79) 
(0.11) 

 
(0.32) 

 
217.62 
(8.87) 
(8.69) 

- 
 

(1.66) 

 
22.07 
(0.90) 
(0.88) 

- 
 

(0.17) 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่3 หน้าที ่87 

 
ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561(งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ ส าหรับปี (247.25) (27.03) (0.12) (0.01) 198.40 20.12 
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 
   ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
 

(3.39) 

 
 

(0.37) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบ
การเงิน 

 
(1.83) 

 
(0.20) 

 
(0.36) 

 
(0.04) 

 
(1.22) 

 
(0.12) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้ 

 
(5.21) 

 
(0.57) 

 
(0.36) 

 
(0.04) 

 
(1.22) 

 
(0.12) 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี (252.46) (27.60) (0.48) (0.05) 197.18 20.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรสทุธิ (บาทต่อหุ้น) 
 

(0.89) 
 

- 
 

0.001 
 

- 
 

0.578 
 

- 
มลูค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  

 
งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 
 (งบรวม) 

ปี 2561 
 (งบรวม) 

ปี 2562 
 (งบรวม) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 
รายการปรับกระทบก าไรสุทธเิป็นเงนิสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) สินค้าล้าสมยั 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายทรัพย์สินไม่มีตวัตน 
ขาดทนุ (ก าไร) ที่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปล่ียน 
 
ก าไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริง 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 
ส่วนแบ่งขาดทนุของบริษัทร่วมตามวธีิส่วนได้เสีย 
ค่าเผ่ือภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อม 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของคา่ความนยิม 
ดอกเบีย้จ่าย 

 
(253.13) 

 
 

50.96 
4.26 

(5.00) 
(2.77) 

- 
(3.78) 

 
- 

(0.04) 
- 

(2.72) 
1.03 

- 
- 

193.25 
14.73 

 
17.40 

 
 

74.25 
7.28 
7.37 

(0.55) 
- 

(0.85) 
 

(2.86) 
(0.76) 
1.03 
1.08 
7.10 
2.91 
19.69 

- 
15.17 

 
207.09 

 
 

77.16 
1.42 

(6.91) 
(1.84) 
0.01 
0.19 

 
(5.40) 
(1.09) 

- 
4.97 
3.90 

- 
- 
- 

8.87 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่3 หน้าที ่88 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 
 (งบรวม) 

ปี 2561 
 (งบรวม) 

ปี 2562 
 (งบรวม) 

เงนิสดรับจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
ลกูหนีก้ารค้า-ลกูค้าทัว่ไป 
ลกูหนีก้ารค้า-บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลกูหนีอ้ื่น-ลกูค้าทัว่ไป 
ลกูหนีอ้ื่น – บริษัทย่อย 
สินค้าคงเหลือ 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 
ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เจ้าหนีก้ารค้า 
เจ้าหนีอ้ื่น  

-  ผู้ ค้าทัว่ไป 
- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 
เงินมดัจ าค่าสินค้ารับ 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 
จ่ายหนีสิ้นตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
    (3.21) 

 
(25.68) 
(1.15) 

- 
(0.94) 
61.39 
(9.46) 
0.69 
2.32 

(1.18) 
 

(67.48) 
 

5.29 
(0.03) 

8.03 
7.33 
1.70 

- 

 
148.26 

 
18.78 
1.13 

(1.14) 
1.19 

(31.48) 
(12.52) 
(0.13) 
(2.75) 

2.91 
 

55.40 
 

(0.52) 
(0.01) 
(0.37) 

1.84 
0.80 

- 

 
288.37 

 
131.97 
(0.34) 

0.20 
(0.05) 

(16.33) 
3.14 

(3.88) 
(0.07) 
(5.52) 

 
(55.24) 

 
(3.94) 

0.01 
(2.18) 
(7.31) 
(0.15) 

- 
เงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 
จ่ายภาษี 
จ่ายดอกเบีย้ 
รับคืนภาษีเงินได้ 

(22.37) 
(3.22) 

(14.11) 
- 

181.39 
(3.19) 

(14.82) 
1.31 

328.68 
(8.35) 
(5.50) 

- 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (39.70) 164.69 314.83 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ลดลง (เพิม่ขึน้) 
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง(เพิ่มขึน้) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ – บริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยทางอ้อม 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึน้ 
เงินมดัจ าส าหรับศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุท่ีสามารถ 
    เรียกเก็บคืนได้ 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายบริษัทร่วมทางอ้อม 

 
- 

(146.65) 
(0.87) 

(528.33) 
- 

(207.32) 
 

81.11 
- 

 
- 

(83.86) 
3.87 

- 
- 

(6.00) 
 

- 
195.32 

 
(0.29) 

(44.64) 
3.00 

- 
- 
- 
 

- 
- 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่3 หน้าที ่89 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 
 (งบรวม) 

ปี 2561 
 (งบรวม) 

ปี 2562 
 (งบรวม) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
จ่ายเงินซือ้สินทรัพย์ถาวรอื่น 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

3.53 
- 

(56.61) 
(0.55) 

3.12 
- 

(69.62) 
(0.53) 

3.57 
0.06 

(44.58) 
(2.09) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (855.69) 42.30 (84.97) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
จ่ายช าระหนีสิ้นภายใต้สญัญาเชา่ซือ้ 
เงินสดรับหุ้นเพิ่มทนุ 
บริษัทย่อยรับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุส่วนท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคมุ 
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ่ายเงินสดปันผล 

 
 

15.06 
- 

(15.31) 
(4.70) 

900.93 
- 

1.76 
(8.10) 

 
 

(118.47) 
15.04 

(71.74) 
(3.69) 

- 
- 

0.04 
- 

 
 

(125.04) 
- 

(75.24) 
(2.62) 

- 
- 
- 
- 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 889.63 (178.82) (202.90) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
(1.90) 

 
(0.37) 

 
(1.52) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สทุธิ (7.66) 27.80 25.44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 98.65 90.99 118.79 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 90.99 118.79 144.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่3 หน้าที ่90 

3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

รายการ ปี 2560  
(งบรวม) 

ปี 2561 
 (งบรวม) 

ปี 2562 
 (งบรวม) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราส่วนสภาพคล่อง   (เท่า) 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   (เท่า) 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า  (เท่า) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 
อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ  (เท่า) 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  (วนั) 
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ (เท่า) 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 
Cash Cycle  (วนั) 

 
1.90 
1.53 

(0.08) 
3.22 

113.47 
3.99 
91.41 
7.78 
46.94 
157.94 

 
2.42 
1.91 
0.35 
3.23 

113.02 
4.29 

85.17 
8.12 

44.97 
153.21 

 
5.17 
3.94 
0.98 
4.36 

83.81 
3.06 

119.32 
6.32 

57.75 
145.38 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 
อตัราก าไรอื่น   (%) 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 

 
15.61 

(26.70) 
(1.45) 
16.06 

(27.03) 
(22.48) 

 
21.95 
3.72 
0.52 

(469.73) 
(0.01) 
(0.01) 

 
36.25 
22.55 
1.22 

158.68 
20.12 
12.88 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เท่า) 

 
(15.18) 
(38.94) 

0.56 

 
(0.01) 
10.68 
0.49 

 
10.51 
40.40 
0.52 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 

 
0.41 

(16.18) 
(0.45) 
(3.28) 

 
0.33 
7.24 
1.11 

- 

 
0.13 

33.22 
1.74 

25.79 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน)                                                             แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 

ส่วนที ่3 หน้าที ่91 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ธุรกิจพลงังาน บริษัทฯได้ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจพลงังานผ่านบริษัทย่อย คือบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
จ ากดั โดยในปี 2560 บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ได้ซือ้หุ้นบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัส่วน
การลงทุนร้อยละ 15 เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศพม่า ซึง่เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา และ
นอกจากนีไ้ด้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จ ากัด เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ท่ีอ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  ซึง่เปิดด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มก าลงัการผลิต 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็นธุรกิจที่มีความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัการผลิตและความต้องการ
ใช้พลงังานไฟฟ้า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ที่ช่วยในการปรับแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งผลิตให้มีระดบัลดลงมาอยู่ในระดบัที่
ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และอาคารสูง เป็นต้น ดงันัน้ จึงมีแนวโน้มการ
เติบโตไปในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ กฟผ. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย  รวมทัง้การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้า
ภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการจดัจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า จะต้องด าเนินการปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึง่จะส่งผลท าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึน้ตามไป
ด้วย  

เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด ได้ใช้สิทธิขายเงินลงทนุในบริษัท พลงังานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด และได้รับเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อมแล้ว จ านวน 195.32 ล้านบาท ถือว่า
สิน้สดุความสมัพนัธ์ ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2561   

 
ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น 786.70 ล้านบาทและ 839.38 ล้านบาท 

ตามล าดบั มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในปี 2562 จากการขยายการลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานจากแสงอาทิตย์มาก
ขึน้ ส าหรับปี 2561 ยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ  ลดลงเป็น 786.70 ล้านบาทซึง่คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.28 จากปี 2560 
เนื่องจากในปี 2561 ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีการชะลอตัวในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันยอดขายหม้อแปลง
ไฟฟ้าในภาคเอกชน และภาคส่งออก ขยายตวัสงูขึน้ จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 9.19 เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในภมูิภาค
ต่างๆของประเทศตวัแทนจ าหน่ายท าให้ยอดขายส่งออกต่างประเทศเพิ่มสงูขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาวตัถดุิบท่ีส าคญัไม่ว่า
จะเป็นเหล็กซิลิกอน Copper Foil และ ลวดทองแดงที่ใช้ในการพันฉนวนส าหรับขดลวดแรงต ่ามีความผันผวนอย่างมาก แต่ด้วย
ประสบการณ์ของทีมผู้บริหารซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 20 ปี ประกอบกับการเลือกใช้เคร่ืองจักรที่
ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนีแ้ล้ว 
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม 
(Enterprise Resources Planning หรือ ERP) เข้ามาใช้ในการบริหารงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจดัซือ้ 
การขาย บญัชีและการเงิน รวมถึงการบริหารคลงัสินค้า เข้าด้วยกันเป็นระบบท่ีสมัพนัธ์กันและสามารถเชื่อมโยงข้อมลูกันได้รวดเร็ว
ด้วยระบบ Real Time ท าให้เกิดการบรูณาการอย่างเป็นระบบ ได้ผลลพัธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
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ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหม้อแปลง 

รวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายไฟ รวมทัง้สิน้ 965.17 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2561 เพียงร้อยละ 0.74 ในขณะที่
ก าไรขัน้ต้นในปี 2562 มีจ านวน 349.92 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้นสงูขึน้จากปี 2561 ในอตัราร้อยละ 66.40 ด้วยเหตผุลของการบริหาร
จดัการควบคมุต้นทนุการผลิตและควบคมุการสัง่ซือ้วตัถใุห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีความต่อเนื่องมาจากปี 2561 อีกทัง้ต้นทนุ
ของวตัถดุิบมีราคาลดลงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินบาท ท าให้ราคาของวตัถดุิบลดลง 

 
ในปี 2562 บริษัทฯมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 198.40 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 มีผลขาดทนุจ านวน 

0.12 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับแผนยุทธศาสตร์ตัง้แต่ปี 2561 โดยในปี 2562 ได้มีการก าหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ใน
ทกุด้านไม่ว่าจะเป็น กลยทุธ์ทางการเงิน กลยทุธ์ทางการตลาด และกลยทุธ์การบริหารจดัการ ท าให้บริษัทฯมีศกัยภาพในการท าก าไร 
และการบริหารจดัการทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสภาพคล่อง รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึน้ใน
อดีต 

 
จากการที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า

ผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
384-2543 จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มาตรฐาน ISO 9001:2000 ส าหรับการออกแบบ 
การผลิต และการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย  รวมถึงการได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ ตาม
มาตรฐาน   มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ ซึง่เป็นเคร่ืองพิสจูน์ถึงคณุภาพระดบัสากลและเป็นท่ียอมรับของลกูค้า  
  

(ก) รายได้ 
 บริษัทฯ มีรายได้รวม จ านวน 914.82 ล้านบาท ในปี 2560 ในปี 2561 จ านวน 978.34 ล้านบาท และในปี 
2562 จ านวน 986.05 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้ปี 2562 แบ่งเป็นรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 780.35 ล้านบาท 
รายได้จากการขายไฟฟ้าจ านวน 148.69 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 28.01 ล้านบาท และรายได้อื่นจ านวน 29 ล้านบาท ทัง้นี ้
รายละเอียดของรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

ประเภทลูกค้า 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 
ล้านบาท 

 
สัดส่วน 
(%) 

อัตรา
การ
เติบโต 
(%) 

 
ล้าน
บาท 

 
สัดส่วน 
(%) 

 
อัตราการ
เติบโต 
(%) 

 
ล้านบาท 

 
สัดส่วน 
(%) 

 
อัตราการ
เติบโต 
(%) 

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกจิ 285.21 33.98 216.79 181.59 23.08 (36.33) 271.52 34.79 49.52 
ตวัแทนจ าหน่าย 213.73 25.46 120.72 181.83 23.11 (14.92) 116.27 14.90 (36.06) 
เอกชน 340.44 40.56 4.36 423.28 53.81 24.33 392.56 50.31 (7.26) 
รวมรายได้จากการขาย 839.38 100.00 63.59 786.70 100.00 (6.28) 780.35 100.00 (0.81) 
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ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 839.38 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 
63.59 โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลกูค้าเอกชน เพิ่มขึน้จาก  416.26 ล้านบาทใน
ปี 2559 เป็น 625.66 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.47 ซึง่เป็นผลจากรายได้จากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่
มีการขยายการลงทุนเพิ่มขึน้จากปีก่อน ในส่วนรายได้จากตัวแทนจ าหน่าย เพิ่มขึน้จากจ านวน  96.83 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น
จ านวน 213.73 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.46 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในส่วนตัวแทนขายใน
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในภมูิภาคของประเทศตวัแทนจ าหน่าย 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 786.70 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 6.28 โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  ลดลงจาก  285.21 ล้านบาทในปี 
2560 เป็น 181.59 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 36.33 ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มี
การชะลอการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงในภาคเอกชนและภาคส่งออก เพิ่มขึน้จากจ านวน  
554.17 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจ านวน 605.11 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.19 ซึ่งเป็นผลมาจาก
ยอดขายในและต่างประเทศเพิ่มขึน้ตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 780.35 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 0.81 โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  เพิ่มขึน้จาก  181.59 ล้านบาทในปี 
2561 เป็น 271.52 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 49.52 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของ
หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีการขยายตัว ในส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงในภาคเอกชนและภาคส่งออกทัง้ในและ
ต่างประเทศ ลดลงจากจ านวน  605.11 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจ านวน 508.83 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 
15.91 ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าภาคเอกชนในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพิจารณา
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้ามากกว่ายอดขาย ด้วยเหตผุลจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่ในภาวะถดถอย 
 

รายได้จากการบริการ 
รายได้จากการบริการของบริษัทฯ ปี 2560-2562 มีจ านวน 19.42 ล้านบาท  จ านวน 20.76 ล้านบาท และ 

จ านวน 28.01 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้จากการบริการสามารถแบ่งเป็น (1) รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า (2) รายได้จาก
การให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาหม้อแปลง และ (3) รายได้จากการขนส่ง (4) รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและ
อื่นๆ ทัง้นี ้หากพิจารณารายได้จากการบริการในปี 2562 จะประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 9.17 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.74 ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้บริการตรวจเช็คสภาพและบ ารุงรักษาหม้อแปลงจ านวน 
15.34 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.77 ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการขนส่ง จ านวน 0.31 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 1.11 ของรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้เชา่หม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 0.61 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.18 ของ
รายได้จากการบริการ และรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ จ านวน 2.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.21 ของรายได้จากการ
บริการ 

 
รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รับ 

เงินตอบแทนจากการลงทุนระยะสัน้ เป็นต้น ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ านวน 13.28 จ านวน 20.29 ล้านบาท และ
จ านวน 20.88 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับปี 2562 รายได้อื่น ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายเศษซาก 6.27 ล้านบาท 
ผลตอบแทนจากเงินลุงทุนระยะสัน้ 4.52 ล้านบาท ก าไรจากอนัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2.38 ล้านบาท ก าไรจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2.18 ล้านบาท  และรายได้อื่น ๆ 5.53 ล้านบาท 
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(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
และดอกเบีย้จ่าย โดยในปี 2560-2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 1,167.94 ล้านบาท  จ านวน 955.79 ล้านบาท  และจ านวน 
777.30 ล้านบาทตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

 
ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 
ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 

760.81 ล้านบาทในปี 2560 จ านวน 747.76 ในปี 2561 และจ านวน 615.25 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 78.77 ร้อยละ 
65.14 ร้อยละ 78.23 และร้อยละ 78.11 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามล าดบั 

หากพิจารณาต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ มีสัดส่วน
ดงักล่าวคิดเป็น ร้อยละ 84.39 ร้อยละ 78.05 และร้อยละ 63.74 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตรา
ก าไรขัน้ต้นเท่ากับ  ร้อยละ 15.61 ร้อยละ 21.95 และร้อยละ 36.25 ตามล าดบั  ทัง้นีปั้จจยัที่ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรขัน้ต้นของ
บริษัทฯ มีดงันี ้

1. สดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ให้แกล่กูค้าแต่ละประเภท (Customer Mix) ในแต่ละปี จากการท่ีลกูค้าของ
บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ประกอบด้วย (1) ลกูค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกจิ (2) ลกูค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่าย 
และ (3) ลกูค้าเอกชน ซึง่การจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทัง้ 3 ประเภทก็มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีแตกตา่งกนั โดยปี 2562 ลกูค้า
ประเภทหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจยงัคงเป็นกลุ่มที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูสดุ    เนื่องจากเป็นการสัง่ซือ้จ านวนมากในแต่ละครัง้ท าให้
ต้นทนุต่อหน่วยต ่ากวา่การผลิตหม้อแปลงของลกูค้าประเภทอื่น รองลงมาเป็นลกูค้าประเภทตวัแทนจ าหน่ายตา่งประเทศ 

ส าหรับปี 2561 สดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดลงจากร้อยละ 33.98 
ในปี 2560 เป็น 23.08 ในปี 2561 เนื่องจากการชะลอตวัในการลงทนุโครงการภาครัฐ แต่ขณะเดียวกนัยอดขายหม้อแปลง
ภาคเอกชนและส่งออก เพิ่มขึน้จากร้อยละ 40.56 ปี 2560 เป็น 53.81 ในปี 2561   ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จาก ร้อยละ 
15.61 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 21.95 ในปี 2561         

ส าหรับปี 2562 สดัส่วนการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้จากร้อยละ 23.08 
ในปี 2561 เป็น 34.79 ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีการขยายตวั 
แต่ในขณะเดียวกนัยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ ลดลงจากร้อยละ 53.81 ในปี 2561 เป็น 50.31 ใน
ปี 2562  ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 21.95 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 36.25 ในปี 2562           

2.  ต้นทุนราคาวตัถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบน า้ยา 
และ Copper Foil ล้วนแต่เป็นวตัถดุิบที่มีผู้ผลิตน้อยราย และราคาปรับตวัตามอปุสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดงันัน้จึงมีความผนั
ผวนสงู โดยในปี 2560 ราคาเหล็กซิลิกอนมีการปรับลดลง คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 10-25 ในขณะที่ราคาลวดกลมอาบน า้ยา 
และ Copper Foil นัน้ ราคาได้ปรับตวัสงูขึน้ในปี 2560 คิดเป็นอตัราร้อยละ 12-19  ส าหรับปี 2561 นัน้ เหล็กซิลิกอน ราคาปรับตัว
เพิ่มขึน้จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 2.16 ลวดกลมอาบน า้ยา ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 6.61 และ Copper 
Foil ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 1.40 

ส าหรับปี 2562 ราคาของต้นทนุวตัถดุิบยงัคงลดลงจากปี 2561 เนื่องจากผลสืบเนื่องจากการแข็งค่าของเงิน 
บาท ท าให้ราคาวัตถุดิบจากการซือ้ทัง้ในและต่างประเทศมีราคาลดลง โดยจ านวนวตัถุดิบและวัสดุสิน้เปลืองใช้ไป ในปี 2562 มี
จ านวน 418.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึง่มีจ านวน 550.51 ล้านบาท โดยลดลงในอตัราร้อยละ 23.93 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จ านวน 394.72 ล้านบาท ในปี 2560 จ านวน 193.89 ล้าน

บาท ในปี 2561 และจ านวน 153.18 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 23.53 ร้อยละ 42.89 ร้อยละ 19.82 และร้อยละ 
15.53  ของรายได้รวม ตามล าดบั  

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 392.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ  206.70 เนื่องจากบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านบริหารเพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติ เช่น ค่าที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นต้น นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทได้รับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซือ้
ธุรกิจจ านวน 193.25 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 193.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิด
เป็นร้อยละ  50.88 เนื่องจากบริษัท ฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงค่าที่ปรึกษาที่ลดลง นอกจากนีใ้นปี 
2561 บริษัทฯได้มีการกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จ านวน 47.25 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 153.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิด
เป็นร้อยละ  21 เนื่องจากบริษัท ฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดนโยบายการให้
สินเชื่อ ซึง่มีผลท าให้หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าในปี 2562 ลดลง และในปี 2562 ไม่มีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย 

 
ภาระดอกเบีย้จ่าย 
ในปี 2560-2561 บริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ านวน 14.73 ล้านบาท จ านวน 15.17 ล้านบาท และ

จ านวน 8.87 ล้านบาท ตามล าดับ ภาระดอกเบีย้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดขึน้จากการใช้วงเงิน  B/E P/N และ LC/TR ซึ่งเป็น
วงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนในการสั่งซือ้วตัถุดิบทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อใช้ลงทุนในเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  จึงท าให้มีภาระดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ ระยะยาว
ส่วนดงักล่าวเกิดขึน้ 

 
(ค) ก าไรสุทธิ 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ 247.25 ล้านบาท 
ขาดทุนสทุธิจ านวน 0.12 ล้านบาท และก าไรสทุธิ 198.40 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 9.60 ร้อยละ (27.03)   
ร้อยละ (0.01) และร้อยละ 20.12 ตามล าดบั  

หากพิจารณาอตัราก าไรสทุธิในช่วงปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าอตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้  
หรือลดลงผนัแปรตามรายได้บริษัทฯ  รวมถึงสดัส่วนรายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มลกูค้าที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงู  อยู่ในสดัส่วน
ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประมาณร้อยละ 37 -40  เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามรายได้ เช่น 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผู้บริหารและพนกังาน  ค่าเส่ือมราคาเป็นต้น   

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 247.25 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 206.80 เป็นผลจาก บริษัทได้รับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 193.25 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 0.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นอตัราร้อยละ 
99.95 เป็นผลจาก บริษัทฯได้มีการควบคุมการผลิต ควบคุมราคาขาย และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงการกลบั
รายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จ านวน 47.25 ล้านบาท 
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ส าหรับปี 2562 บริษัทฯมีผลก าไรสุทธิจ านวน 198.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561  เป็นจ านวนเงิน 
198.52  เป็นผลจาก บริษัทฯได้มีการควบคุมการผลิต ควบคุมราคาขายและการให้สินเชื่อ  การพฒันาระบบสารสนเทศ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายในการขายและการด าเนินการต่าง ๆ ให้การใช้เงิน โดยค านึงถึงผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเป็นหลกั 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (Return on Equity) จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น  จะ

ปรับตวัไปในทิศทางเดียวกันกับอตัราการเพิ่มขึน้ของก าไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ (22.48) ส าหรับปี 
2560 ร้อยละ (0.01) ส าหรับปี 2561 และร้อยละ 12.88 ส าหรับปี 2562 ตามล าดบั บริษัทฯ มีอตัราตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2562 มีรายได้จากการขายบริการเพิ่มขึน้ มีอตัราก าไรขัน้ต้นสูงขึน้ และมีอัตรา
ก าไรสทุธิที่สงูขึน้ ด้วยผลลพัธ์และความส าเร็จของการน าแผนกลยทุธ์ในปี 2562 มาปฏิบตัิ  โดยมีการก าหนดนโยบายเชิงกลยทุธ์ใน
ทกุด้านไม่ว่าจะเป็น กลยทุธ์ทางการเงิน กลยทุธ์ทางการตลาด และกลยทุธ์การบริหารจดัการ ท าให้บริษัทฯมีศกัยภาพในการท าก าไร 
และการบริหารจดัการทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสภาพคล่อง รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึน้ใน
อดีต 

  
 2 ฐานะทางการเงนิ 
 (ก) สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2560-2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 2,037.27 ล้านบาท จ านวน 1,918.99 ล้านบาท และ
จ านวน 1,856.37 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ ลกูหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ  
และเงินลงทุนชั่วคราว  โดยในปี 2562 สดัส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 81.13  ทัง้นี ้
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
ลูกหนีก้ารค้า 
งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  จ านวน 281.93 ล้านบาท ณ 

สิน้ปี 2560 จ านวน 260.39 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 และจ านวน 128.01 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562   คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ13.95 
ร้อยละ 14.36 และร้อยละ 7.34 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ  ณ สิน้ปี 2562 ลูกหนีก้ารค้าลดลงจากปี 2561 สูงถึงอัตราร้อยละ 
50.84  เนื่องจากในปี 2562 ได้มีการก าหนดนโยบายการบริหารและติดตามหนีค้้างช าระเกินก าหนด รวมถึงการออกนโยบายสินเชื่อ
เพื่อป้องกนัความเส่ียงหากลกูค้าไม่ช าระหนีต้ามก าหนด ท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนีส้งูขึน้  โดยในช่วงที่ผ่านมา  บริษัทฯ 
มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากับ  113.47 วนั ส าหรับปี 2560 ,113.02 วนั ส าหรับปี 2561 และ 83.81 วนั ส าหรับปี 2562  โดย
ในปี 2562 ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลง  
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ระยะเวลาค้างช าระ ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 126.80 44.97 157.88 60.63 74.67 58.33 
ค้างช าระเกินก าหนด :       
  ไม่เกิน 3 เดือน 81.79 29.01 59.44 22.83 9.80 7.66 
  3-6 เดือน 28.08 9.96 4.60 1.77 - - 
  6-12 เดือน 20.39 7.23 7.49 2.88 11.72 9.15 
  มากกว่า 12 เดือน 24.89 8.83 30.98 11.89 31.82 24.86 
ลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 281.93 100 260.39 100 128.01 100 
หกั : ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (23.37)  (30.65)  (32.07)  
ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 258.56  229.74  95.94  

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก าหนดช าระของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560-2562 มี ร้อยละ 

44.97 ร้อยละ 60.63 และร้อยละ 58.33 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตามล าดบั ในขณะที่ลกูหนีค้้างช าระ
ของบริษัทฯ มีสัดส่วน ร้อยละ 55.03 ร้อยละ 39.37 และร้อยละ 41.67 ของยอดลูกหนีก้ารค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ตามล าดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ี่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน เกิดขึน้จากการที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากอยู่
ระหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและช าระเงินของลกูค้า และจากการท่ีลกูค้าเอกชนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูค้าประเภทผู้ รับเหมา
งานระบบไฟฟ้าที่ซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไปติดตัง้ในโครงการต่างๆ ดงันัน้ การช าระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัว่า
ลกูค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการได้แล้วเท่านัน้    ซึ่งในบางครัง้อาจต้องใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินจากลกูหนีด้งักล่าวได้ครบถ้วน 

ณ สิน้ปี 2560-2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกหนีท้ี่ค้างช าระเกินก าหนดมากกว่า 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 8.83       
ร้อยละ 11.89 และร้อยละ 24.86 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตามล าดบั   ในปี 2562 ยอดลกูหนีท้ี่ค้างช าระเกิน
ก าหนด 1 ปีเพิ่มขึน้จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.71  บริษัทฯ ได้พิจารณาด าเนินการต่างๆ เพื่อติดตามหนีจ้ านวนดังกล่าวซึ่งมีทัง้การ
ด าเนินการตามกฎหมาย  หรือการเจรจาให้ลกูหนีท้ยอยช าระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯโดยท าสญัญาประนอมหนีอ้ย่างมีลายลกัษณ์อกัษร  ส าหรับ
ลูกหนีร้ายที่ยังสามารถติดต่อได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจ าเป็นของลูกหนีแ้ต่ละราย    โดยฝ่ายจัดการจะให้
ความส าคญัและมีการติดตามความคืบหน้าและการด าเนินการของฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดในการประชุมซึ่งจดัให้มีขึน้ทุกเดือน   
ส่งผลท าให้บริษัทฯ ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีท้ี่ตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 4.44 ในปี 2560 จ านวน 5.91 ในปี 2561 และ
จ านวน 1.42 ในปี 2562  ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับปี 2560 - 2561 บริษัทฯ พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูจากยอดลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 1 ปีเต็มจ านวนโดย ณ สิน้ปี 2562  บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูเท่ากบั 32.07 ล้านบาท  
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สินค้าคงเหลือ 
ณ สิน้ปี 2560-2562 บริษัทฯ  มีสินค้าคงเหลือก่อนหกัส ารองค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคณุภาพและค่าเผ่ือมลูค่า

สินค้าลดลง จ านวน 155.97 ล้านบาท จ านวน 187.45 ล้านบาท และจ านวน 203.78 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนประกอบของ
สินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สดุในปี 2560-2561 คือ วตัถุดิบ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวม ร้อยละ 45.46และร้อยละ 
48.75 ตามล าดับ   ส่วนในปี 2562 สินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สดุ คือ สินค้าส าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวม
ร้อยละ 48.41 ทัง้นีเ้นื่องจาก 

- วตัถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เหล็กซิลิกอน และ  Copper Foil เป็นสินค้าที่มี
ผู้ผลิตน้อยรายและในการสัง่ซือ้จะต้องสัง่จองวตัถดุิบล่วงหน้าจากผู้ผลิต หรือ Supplier เพื่อให้มีปริมาณวตัถดุิบเพียงพอกับวตัถดุิบ
ที่ต้องใช้ในการผลิต และลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

- โดยทัว่ไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหน่ึงชดุจะต้องใช้วตัถดุบิหลายขนาด   ซึง่ปริมาณการใช้วตัถดุิบ
แต่ละขนาดจะแตกต่างกัน   ในขณะที่การสั่งซือ้วัตถุดิบจะมีปริมาณการสั่งซือ้วัตถุดิบขัน้ต ่า (Minimum Order) จึงท าให้มี
วตัถดุิบคงเหลืออยู่จ านวนหน่ึง  

- เนื่องจากวตัถุดิบบางประเภท เช่น Copper Foil ลวดกลมอาบน า้ยา เป็นต้น จะมีลกัษณะเป็นม้วน 
ในการเบิกใช้วตัถดุบิจะมีเศษทองแดงหรือลวดที่เหลือปลายม้วน ซึง่บริษัทฯจะพิจารณาขายเศษวตัถดุิบดงักล่าวตามความเหมาะสม 
โดยในระหว่างที่ยงัไม่ได้มีการตดัจ าหน่ายออกไป บริษัทฯ จะยงัคงบนัทึกเศษทองแดงหรือลวดดงักล่าวเป็นวตัถดุิบคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบ 70.90 45.46 77.32 41.25 82.08 40.28 
งานระหวา่งท า 10.70 6.86 18.72 9.98 17.72 8.69 
สินค้าส าเร็จรูป 71.28 45.70 91.38 48.75 98.63 48.40 
สินค้าระหวา่งทาง 3.09 1.98 0.03 0.02 5.35 2.63 
รวมสินค้าคงเหลือ 155.97 100 187.45 100 203.78 100 
หกั : ส ารองสินค้าเส่ือมคณุภาพและส ารองคา่เผ่ือมลูคา่
สินค้าลดลง 

 
(4.82) 

  
(12.19) 

  
(5.28) 

 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 151.15  175.26  198.50  
 

หากพิจารณาสัดส่วนสินค้าส าเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 45.70 ณ สิน้ปี 2560 ร้อยละ 
48.75 ณ วนัสิน้ปี 2561 และร้อยละ 48.40 ณ วันสิน้ปี 2562 และระยะเวลาการขายสินค้าซึ่งเท่ากับ 89.55 วนั   83.82 วัน และ 
119.32 ตามล าดบั    ทัง้นี ้สินค้าส าเร็จรูป ประกอบด้วย (1) หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอจดัส่งให้แก่ลกูค้า เนื่องจากในการ
ขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่   บริษัทฯ จะจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าตามสถานที่ที่ลกูค้าระบุไว้ ดงันัน้ ลกูค้าจะต้องจดัเตรียมสถานที่เพื่อ
รอรับหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทฯ ซึ่งในบางครัง้ลกูค้าจะแจ้งเล่ือนก าหนดการจดัส่งหม้อแปลงไฟฟ้า ท าให้บริษัทฯ จะยังคงบันทึก
หม้อแปลงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นสินค้าส าเร็จรูป เนื่องจากตามนโยบายบญัชีของบริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเมื่อได้จดัส่งหม้อแปลง
ให้แก่ลกูค้าแล้วเท่านัน้ (2) หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตส ารองไว้เพื่อขาย จากปี 2560 และปี 2561 ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส าเร็จรูปส ารองไว้เพื่อขายมากขึน้ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยจะเป็นหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดมาตรฐานที่มียอดสั่งซือ้เป็นประจ า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   
จากสาเหตดุงักล่าวจึงท าให้บริษัทฯ มีหม้อแปลงส าเร็จรูปคงเหลือจ านวนหน่ึง  
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ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือก่อนหกัส ารองค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคณุภาพและค่าเผ่ือมลูค่าสินค้า
เพิ่มขึน้ จ านวน 203.78 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหกัส ารองดงักล่าว ประกอบด้วย วตัถุดิบจ านวน 
82.08  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.16 งานระหว่างท าจ านวน 17.72 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ สิน้
ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.34 และสินค้าส าเร็จรูปจ านวน 98.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากยอด ณ สิน้ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.94 ซึง่เป็น
ผลมาจาก ปี 2562 ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีการเร่งการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ทันตามก าหนดส่งมอบสินค้าของลูกค้าในช่วง
ปลายปี และมีก าหนดส่งภายในต้นปี  2563 ท าให้มีสินค้าคงเหลือสงูเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 688.96 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 689.30      

ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 และจ านวน 666.01 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ  33.82 , 35.92 และ 
35.88 ตามล าดบั ในปี  2558 และ 2559 บริษัท ฯ มี เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึน้ จ านวน 43.38 ล้านบาทและ 1.43 ล้าน
บาท จากการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น เคร่ืองตดัเหล็ก เคร่ืองพบัเหล็ก  
   ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิ เพิ่มขึน้ 381.70  ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเข้าลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม และมีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจากใน
บางส่วน ซึง่การลงทนุในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก าลงัการผลิต  บริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 
2555 จนถึงปัจจบุนั 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มี ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ เพิ่มขึน้เพียง 0.34  ล้านบาท เนื่องจากยงัไม่มี 
การลงทนุในการโครงการใด ๆ 
   ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 23.29  ล้านบาท เนื่องจากมีการขาย
สินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ แล้วเปล่ียนนโยบายมาเป็นการเช่าแทน 

 
 (ข) สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน (39.70) ล้านบาทลดลงจาก

ปี 2559 ในปี 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสงูถึง 253.13 ล้านบาทซึง่เป็นผลจากค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่านิยมจ านวนสงู
ถึง 193.25 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จาก (57.61) ล้านบาทในปี 2559 เป็น 61.39 ล้านบาทในปี 2560 และลกูหนีก้ารค้ามียอด
ลดลงจาก 227.33 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น  (25.68) ล้านบาทในปี 2560  บริษัท ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มสงูขึน้
เป็นจ านวน (855.67) ล้านบาทจากการน าเงินไปลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทย่อย ๆ จ านวน 735.63 ล้านบาท  ลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงานจ านวน 56.61 ล้านบาท และรับคืนเงินมดัจ าในการเข้าศึกษาโครงการลงทุน
ด้านพลงังาน จ านวน 81 ล้านบาท บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 889.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 
มีเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 15.06 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ านวน  900.93 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจ านวน 8.10 ล้านบาท จากสาเหตดุงักล่าว ท าให้ปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ านวน (7.66) ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 164.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 0.12 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2560  บริษัท ฯมีกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มสงูขึน้เป็นจ านวน 42.30 ล้านบาท และบริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 
178.82 ล้านบาท ท าให้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 27.80 ล้านบาท 
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ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน  314.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารจดัการลกูหนีก้ารค้าที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน  บริษัท ฯมี
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเป็นจ านวน 84.97 ล้านบาท และบริษัท ฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการจดัหา
เงินลดลง จ านวน 202.90 ล้านบาท ท าให้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 25.44 ล้านบาท 

 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน (39.70) 164.69 314.83 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (855.69) 42.30 (84.97) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน 889.63 (178.82) (202.90) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (7.66) 27.80 25.44 

 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ สิน้ปี 2560-2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ   1.90 เท่า 2.42 เท่า และ 5.17 เท่า

ตามล าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.53 เท่า , 1.91 เท่า และ 3.94 เท่า ตามล าดับ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนัน้     เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์
หมนุเวียนในอตัราที่สงู คิดเป็น 16.16 , 16.45 และ 19.21 ตามล าดบั 

 
เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ   157.94 วนัในปี 2560  

153.21 วนัในปี 2561 และ 145.38 วนัในปี 2562 ส าหรับระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ ในปี 2560-2562  อยู่ที่   113.47 วัน 
113.02 วัน และ 83.81 วัน ตามล าดับ    ระยะเวลาในการเก็บหนีปี้ 2560และปี 2561 ระยะเวลาในการเก็บหนีข้องบริษัทอยู่ที่ 
113.47 วัน และ 113.02 วนั ตามล าดับ ลดลงจากปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ด าเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามหนีม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ส าหรับปี 2562 ระยะเวลาในการเก็บหนีล้ดลงจากปี 2561 โดยในปี 2562 มีจ านวน 83.81 วนั ขณะที่ในปี 2561 
มีจ านวน 113.02 วนั  เป็นผลสืบเนื่องมาจากมีการน านโยบายสินเชื่อมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมให้ลกูค้าช าระเงินตามก าหนด 
และมีการประเมินศกัยภาพทางการเงินของลูกค้าก่อนส่งมอบ โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาที่สัน้ลง หรือให้ช าระเงินก่อนส่งมอบ
สินค้า 

 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     (เท่า) 1.90 2.42 5.17 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  (เท่า) 1.53 1.91 3.94 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 113.47 113.02 83.81 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 91.41 85.17 119.32 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 47.19 44.97 57.75 
Cash Cycle  (วนั) 157.94 153.21 145.38 
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 (ค) แหล่งที่มาของเงนิทุน 
หนีส้นิ 

ณ สิน้ปี 2560-2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม จ านวน 595.18,  477.34 และ 217.55 ล้านบาท  ตามล าดบั จะเห็นว่าหนีสิ้น
รวมลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 54.42   ซึง่หากคิดเป็นสดัสว่นต่อหนีสิ้นรวมจะเท่ากบั ร้อยละ 97.33 ณ สิน้ปี 2560 ร้อยละ 
92.95 ณ สิน้ปี 2561 และร้อยละ 91.88 ณ สิน้ปี 2562 หนีสิ้นหมนุเวียนที่ส าคญั ประกอบด้วย เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
คิดเป็นร้อยละ 35.41  ของหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2562 ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยมืประเภท ตั๋วสญัญาใช้เงิน (Promissory Note : 
P/N) และ LC/TR ที่ใช้ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนี ้หนีสิ้นหมนุเวียนยงัรวมถงึเจ้าหนีก้ารค้าซึง่มี
สดัส่วนร้อยละ 20.14 ของหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2562 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 สิน้ปี 2560  บริษัท ฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,442.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 

684.42  ล้านบาท   ซึ่งเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทุนในระหว่างปีจ านวน  902.68 ล้านบาท  ลดลงจากผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 
247.25  ล้านบาท  และบริษัท ฯ มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน  8.10 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2561  บริษัท ฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,441.64 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 
0.45 ล้านบาท   ซึง่ลดลงจากผลการด าเนินงานขาดทนุจ านวน  0.12 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2562  บริษัท ฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,638.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จ านวน  
197.19 ล้านบาท   ซึง่เป็นผลมาจากในปี 2562 มีผลก าไรสทุธิประจ าปีจ านวน 198.40 ล้านบาท 
 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ  0.41 เท่าในปี 2560 และ 0.33 เท่าในปี 2561   

ส าหรับปี 2560 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงสาเหตุหลกัเกิดจากในช่วงไตรมาส 4 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
650 ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ในการลงทนุโครงการพลงังาน 

ส าหรับในปี 2561 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2560 เนื่องจากในระหว่างปี มีการ
รักษาระดบัปริมาณของวตัถดุิบคงเหลือที่สอดคล้องกบัก าลงัการผลิต รวมถึงไม่มีการลงทนุในโครงการต่าง ๆ   

ส าหรับในปี 2562 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2561 เนื่องจากในระหว่างปีมีการ
บริหารจดัการลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงคลัง ท าให้มีกระแสเงินสดรับเข้าอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสภาพคล่อง ผลลพัธ์คือการกู้ยืม
ระยะสัน้ลดลงเพราะมีกระแสเงินสดที่สามารถน าไปช าระหนีร้ะยะสัน้   
 
 14.3  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิในอนาคต 
 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมลูงาน  เนื่องจากลกูค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค จะมีกระบวนการจดัซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธีประกวดราคา ท าให้
รายได้จากการขายของบริษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึน้   เนื่องจากขึน้อยู่กับความสามารถในการประมลูงาน   นอกจากนี ้
ยังขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส าคัญ    ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงช่วงระยะเวลาที่หน่วยงาน
ดงักล่าวจะเปิดประมลูงาน   โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีป้ระมาณร้อยละ 
20-30 ของรายได้จากการขายรวม ซึง่เป็นสดัส่วนท่ีค่อนข้างสงู อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ติดต่อท าธุรกิจกัน
มาเป็นเวลานานท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทัง้ กฟน. และ กฟภ. มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของ      
หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบกับบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่ก่ีรายที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสงูและตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงานทัง้สองแห่ง   ผู้บริหารจึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีศกัยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ทัง้ 
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กฟน. และ กฟภ. ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และนอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พยายามขยายตลาดไปยงักลุ่มลกูค้าต่างประเทศให้มาก
ขึน้โดยได้จดัตัง้ตวัแทนในต่างประเทศเพิ่มขึน้ในทกุๆปี 

 
14.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 1,545,000.00บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว   
บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นท่ีต้องช าระให้กับผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้สอบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนีบ้ริษัทขอรับ
รองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี    ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ
บริษัท  ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่  14 กุมภาพันธ์  2563 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว   ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
  

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท   ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาว กอบเพ็ชร ชเูพิ่มพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ     นางสาว กอบเพ็ชร ชเูพิ่มพร ก ากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง                        ลายมือชื่อ 

1.   นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสิน        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              ___-นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ-_______                 

2.   นายเรืองชยั   กฤษณเกรียงไกร                กรรมการผู้จดัการ                                        __-นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร-___ 

                                                                                 

ผู้ รับมอบอ านาจ 
 
           ชื่อ                ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ 

 
นางสาว กอบเพ็ชร ชเูพิ่มพร 

 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน    __-นางสาวกอบเพช็ร ชเูพิม่พร-__ 
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1.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 

ประธานกรรมการ  

22 มิถุนายน 2559 

 

 

 

76 ปริญญาโท คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

Sydney University Australia 

 

หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 61/2005 

 

หลกัสตูร Audit Committee 

Program (ACP) รุ่นท่ี 8/2005 

 

หลกัสตูร The Role of 

Chairman  (RCM) รุ่นท่ี 

11/2005 

 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2560-ปัจจบุนั 
 

2551-2559 
 

2557-2558 
 

2552-2554 
 

2549-2551 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 
ประธานท่ีปรึกษา  
อปุนายกสภา  
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกิตติมศกัด์ิ  
 
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 
สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ   
กรรมการคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 

 
บริษัท บ้านป ูจ ากัด(มหาชน) 
มหาวิทยาลยัหอการค้า 
มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) 
 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
กระทรวงพาณิชย์ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
พลงังาน 
 
เคร่ืองนุ่งห่มไทย 
 
 
 
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
พลงังาน 
 

 
 
การเงิน 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน 

กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาฯ 

(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

28 กรกฎาคม 2554 

 

66 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

ไฟฟ้าก าลงั 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

หลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 117/2009 

หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 77/2009 

หลกัสตูร Financial 

Statements for Directors 

(FSD) รุ่นท่ี 4/2009 

หลกัสตูร Role of the 

Compensation 

Committee(RCC) รุ่นท่ี 

20/2015 

0.18 - 2554-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

2560- ปัจจุบนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

2559-ปัจจบุนั 

2559-ปัจจบุนั 

2551-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 

 

2539-ปัจจบุนั 

2557 - 2561 

 

2551-2553 

 

2546-2551 

กรรมการ/ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ท่ีปรึกษาสภาวิศวกร 

ท่ีปรึกษาวิศวกรรม

สถาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการ 

 

ประธาน

กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 

 

สภาวิศวกร 

วิศวกรรมสถาน(วสท.) 

 

บจก. คิวโซลาร์ 1 

บจก QTC Global Power 

บจก. PPWE  

บจก เอ็มดิก โฮลดิง้ 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ

เคร่ืองกลไทย 

หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ 

บจก QTC-PANCO 

 

บจก. คิวทีซี ทรานสฟอร์เมอร์ 

 

บจก. คิวทีซี ทรานสฟอร์เมอร์ 

 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

 

 

 

โรงไฟฟ้า 

พลงังาน 

พลงังาน 

ฝึกอบรบ 

ธุรกิจไฟฟ้าและรับเหมา 

 

อพาร์ทเม้นท์ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
13 กันยายน 2559 

 

53 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน   
บริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลงั 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 116/2015 

หลกัสตูร  Finance 
Statement for 
Director(FSD) รุ่นท่ี 27/2015 

หลกัสตูร Director 
Certification Program(DCP) 
รุ่นท่ี 236/2017 

- - 2559-ปัจจบุนั 
 
 

2559–ปัจจบุนั 
 

2560-ปัจจบุนั 
2557–2561 

 
2557-2558 

 
 

2555 – 2557 
 
 

2547 - 2555 
 

กรรมการผู้จดัการ/
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองกรรมการ 
 
 
ผู้จดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 
 
ผู้จดัการฝ่ายขาย 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 

 
 
บจก. QTC Global Power  
 
บจก คิวโซลาร์ 1 

บจก. QTC-PANCO(บริษัทลกู) 
 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั
(มหาชน) 
 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั
(มหาชน) 
 
บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซู 
เลเตอร์ จ ากดั 

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
พลงังาน 
 
โรงไฟฟ้า 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า(ลาว) 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
ผลิตและส่งออกลกูถ้วยฉนวน
ไฟฟ้าแรงสงู 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายณัฐพล ลีลาวฒันานันท์ 
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
28 กรกฎาคม 2554 
 

61 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(MBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์ สาขา
การเงิน 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 10/2004 
 
หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นท่ี 3/2004 

- - 2551-ปัจจบุนั 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
 
2546-ปัจจบุนั 
 
 
2546 - 2555 
 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 
 
กรรมการและ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
 
บจก. เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดี
เวลล็อปเม้นท์ 
 
บจก.จดัหางาน จ็อบ มายเวย์ 
 
บมจ. ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง 
 
 
บจก. เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์
คอนซลัติง้ 
 
บจก. เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส
แมเนจเมนท์ 
 
บมจ.ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
บริการเว็บไซต์หางานออนไลน์ 
 
ผลิตถงับรรจแุก๊ส 
 
 
ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจและวิจยั 
 
 
ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจและวิจยั 
 
 
จ าหน่ายถ่านหิน 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพลรชฎ เปียถนอม 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 
28 กรกฎาคม 2554 
 

66 ปริญญาโท การจดัการ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 118/2009 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 78/2009 

หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นท่ี 
31/2010 

หลกัสตูร Role of the 
Compensation Committee 
(RCC) รุ่นท่ี 19/2014 

0.10 - 2551-ปัจจบุนั 
 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2553-ปัจจบุนั 
 
 
2552-2559 
 
 
2548-2559 
 
 
2546 - 2551 
 

กรรมการ, กรรมการ
ตรวจสอบและ ประธาน
กรรมการสรรหาฯ 
 
กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ผู้อ านวยการโครงการ 
 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
 
 
บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น 
 
 
บจก. สร้างคนเก่ง 
 
 
บจก. เอ็มดิก อินเตอร์เทรด 
 
 
บจก. เอ็มดิก โฮลดิง้ 
 
 
ศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
 
สินค้าอตุสาหกรรม 
 
 
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัด้านบริหาร
พาณิชย์และอตุสาหกรรม 
 
น าเข้า-ส่งออก เคร่ืองตกแต่งและ
เฟอร์นิเจอร์ 
 
ฝึกอบรบด้านบริหารงาน 
พาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม 
 
ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่น 33/2019 

 
 

นางวสรา    โชติธรรมรัตน์ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
13  กนัยายน 2559 
 

54 ปริญญาโท  คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี  คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DCP) รุ่นท่ี 117/2009 
 
หลกัสตูร Advanced  Audit 
Committee Program(AACP) 
รุ่นท่ี 25/2017 
 

- - ปัจจบุนั  
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

2557-2558 
 

2550-2556 
 
 

2548-2549 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

Accounting Director 
 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บญัชี 

กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน
และบญัชี 

Division Controller 
 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั
(มหาชน) 

กลุ่มบริษัท ซมัมิท, Summit 
Auto body Industry Co, Ltd. 

บจก ศภุมิตร ฟู้ ด(2014) 

บจก ศภุมิตร ฟู้ ด(2015) 

บจก ศภุมิตร ฟู้ ด(2017) 

กลุ่มบริษัท ซมัมิท, Summit 
Auto Seat Industry Co, Ltd 

บมจ. ทีมพรีซิซัน่ 
 
 

บมจ. เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
ชิน้ส่วนรถยนต์ 

 
อาหารและบริการ 

อาหารและบริการ 

อาหารและบริการ 

ชิน้ส่วนรถยนต์ 
 

อปุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
 
 

อปุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2545-2548 

2532-2544 
 

Corporate Controller  

Financial Director, 
Consolidation& 
Strategies Project 

บมจ. ปนูซีเมนต์นครหลวง 

Seagate Technology 
(Thailand) Ltd. 

ปนูซีเมนต์ 

ฐานเก็บข้อมลู 

ดร. กมล  ตรรกบตุร 
กรรมการและ 
กรรมการสรรหาฯ 
31 มีนาคม 2559 
 

69 ปริญญาเอก  
Thermodynamiques & 
Energrtique คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั PERPIGNAN 
ประเทศฝร่ังเศส 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 67/2005 
 

- - 2559-ปัจจบุนั  
 
2558 - ปัจจุบนั 
 

ปัจจบุนั 
 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 
 

2555-2561 

กรรมการและ 
กรรมการสรรหาฯ 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการกองทนุเพื่อ
ส่งเสริม การอนรัุกษ์
พลงังาน  
กรรมการ
อนญุาโตตลุาการ  
กรรมการผงัเมือง  
ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
นายกสภาวิศวกร 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั
(มหาชน) 
บริษัท  เจตาแบค จ ากดั 
(มหาชน) 
กระทรวงพลงังาน 
 
 
กระทรวงยตุิธรรม 
 
กระทรวงมหาดไทย 
บริษทั  อิตาเลียนไทย เพาเวอร์  
จ ากดั 
สภาวิศวกร 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
อตุสาหกรรมหม้อน า้   
 
 
 
 
 
 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุช  ล ่าซ า 
กรรมการ 
29  สิงหาคม 2560 

 

53 ปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 40/2548 

- - 2560-ปัจจบุนั 
2560–ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 

 
2560-ปัจจบุนั 

 
2560-ปัจจบุนั 

 
2559-ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 

 
 
2555-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

 
2551-ปัจจบุนั 

 
2551-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ   
 
กรรมการ   
 
กรรมการ   
 

บมจ คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บมจ ล็อกซเล่ย์ 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอ
เอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จ ากดั 
บริษัท คาร์ คอนวิน่ี จ ากดั 
 
บริษัท ล็อกซบิท จ ากดั 
(มหาชน) 
บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิง้ 
บจ. ล็อกซเล่ย์ โกลบอล 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค 
เทคโนโลยี จ ากดั 
 
บริษัท แอล ฟู้ ดโซลชูนัส์ จ ากัด 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จ ากัด 
 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
บริษัท ดาต้า มายน่ิง จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า 
ให้บริการรักษาความปลอดภยั                                  
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ และอื่นๆ 
ให้บริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์
ด้วยความรวดเร็ว 
ให้บริการระบบอปุกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค 
ธุรกิจลงทนุ 
จ าหน่ายและให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
จ าหน่ายสลากออนไลน์ 
ธุรกิจบริการด้านอาหาร 
จ าหน่าย บริการบตัรเติมเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ 
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและ
ให้บริการ และอื่นๆ 
บริการระบบอปุกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 
2542-ปัจจบุนั 
2542-ปัจจบุนั 
2542-ปัจจบุนั 
2540-ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

2545 -ปัจจุบนั 

กรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท เอกภาวี จ ากัด 
บริษัท ไทยเกทเวย์ จ ากดั 
บจ.ธนากรผลิตภณัฑ์น า้มนัพืช  
บริษัท สมบตัิล ่าซ า จ ากดั 
บริษัท นวกิจ จ ากัด 
บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส 
เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จ ากดั 
บริษัท ภทัรสมัพนัธ์ จ ากดั 
บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

ธุรกิจลงทนุ 
กิจการค้าเคร่ืองโทรคมนาคม 
ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัพืช 
บริษัทโฮลดิง้ 
บริษัทโฮลดิง้ 
ธรุกิจการพิมพ์และจ าหน่ายหมึก
พิมพ์ 
บริษัทโฮลดิง้ 
บริการทางธรณีวิทยา 

นายวีระพล วีระวงศ์ 
กรรมการ 
25 เมษายน 2561 
 
 
 
 
 

68 
 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Victoria University  
ประเทศ ออสเตรเลีย 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 164/2019 
 

- 
 

- 2561-ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

2011 – 2016 
2007 – 2011 

กรรมการ 
Honorary Advisor 
 
Honorary Advisor 
Senior Advisor  
Honorary Advisor to 
the President 
Advisor  
Vice Minister 
Director General/DOE 

บมจ คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
Chaleun Sekong Energy 
Co., Ltd 
PV Consulting Sole Co. Ltd. 
CSG Management 
AIDC 
 
Natural Heritage Institute, USA 

Ministry of Energy & Mines 
Ministry of Energy & Mines 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าพลงังานน า้ 
 
 
ธุรกิจอตุสาหกรรม 
อตุสาหกรรมยานยนต์ 
 
อนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรน า้ 
ธรณีวิทยาและทรัพยากรพลงังาน 
ธรณีวิทยาและทรัพยากรพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปรีดี งามสนัติกลุ 
กรรมการ 
7 มิถนุายน 2562 

43 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
บณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 161/2019 

0.72 
 

- 
 

2562-ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการวิชาการ 
 
รองประธาน
คณะกรรมการ ฝ่าย
กิจกรรมต่างประเทศ 
 
Regional Advisor 
 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศ
ไทย(TCA) 
Thailand Underground and 
Tunnelling Group The 
Engineering Institute of 
Thailand 
ILF Consulting Engineers 
(Asia) Ltd. 
บริษัท ดีดี 49 จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีด้าน
คอนกรีตและวสัดกุ่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม 

นายไพโรจน์ บญุปัน้ 
กรรมการ 
7 มิถนุายน 2562 

75 ปริญญาตรี  
สาขาวิชาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 164/2019 

- - 2562-ปัจจบุนั 
2556- ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซลั
แทนท์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
การสอบบญัชี การตรวจสอบภายใน 
และท่ีปรึกษาด้านการเงินการบญัชี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวบญุพา รุดดิษฐ์ 
รองกรรมการผู้จดัการสายบริหาร 
และเลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 
Company Secretary 
Program (CSP)  รุ่นท่ี 
29/2009  
 
Effective Minute Taking 
(EMT)  รุ่นท่ี 13/2009 
 
Board Reporting Program 
(BRP)  รุ่นท่ี 2/201  
 
Company Reporting 
Program (CRP) รุ่น 1/2011 
 
Company Secretary Forum 
2013 
 

- 
 

- 
 

2554-ปัจจบุนั 
 

 
2551-2553 

 
2549-2551 

 
 

2547-2549 
 

เลขานกุารบริษัท/ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการบริหาร 
 
ผู้จดัการฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป 
 
ผจก.ส่วนบริหารงาน
ขายและบริการ 
 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
 
บจก. คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ 
 
บจก. คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ 
 
 
บจก. คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายกิตติ  อจัฉริยบญุยงค์ 
รองกรรมการผู้จดัการสาย
การตลาด 

52 ปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือ 
หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 272/2019 

- - 2561-ปัจจบุนั 
 

2554-2561 
2549–2554 

รองกรรมการผู้จดัการ
สายการตลาด 
Marketing Manager 
Sales & Marketing 
Director 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม 
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
จ าหน่ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองส าอาง 

นายเจริญศกัด์ิ สารวงค์ 
รองกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 

47 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลงั/วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหานคร 
 

- - 2560-ปัจจบุนั 
 

2553-2560 
 

2546-2553 

รองกรรมการผู้จดัการ
สายโรงงาน 
ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
 
ผู้จดัการส่วนผลิต 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บจก. คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

นางสาวสอุญัญา  นชุพนัธ์ 
ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ 
 
 
 
 

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

0.0016 - 2555-ปัจจบุนั 
2550-2555 

ผจกฝ่ายขายในประเทศ 
ผจก.แผนกขายใน
ประเทศ 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายนิพฒัน์   จริงจามิกร 
ผู้จดัการฝ่ายขายโครงการพิเศษ
และบริการลกูค้า 

36 ปริญญาโท การตลาด/
บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- - 2556– ปัจจบุนั 
 
 

2551-2556 

ผู้จดัการฝ่ายขาย
โครงการพิเศษและ
บริการลกูค้า 
หวัหน้าส่วนขาย 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
 
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

นางสาวศศิกาญจน์  ตนัธนสิน 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

34 ปริญญาโท International 
Business  
Queensland University of 
Technology  Australia  

6.50 บตุรสาว นาย
พลูพิพฒัน์  ตนั

ธนสิน 

2556-ปัจจบุนั 
 

2560- ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2557-2561 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บจก. คิวโซลาร์ 1 
บจก. PPWE  
บจก. QTC Global Power 
บจก. QTC Panco  

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
โรงไฟฟ้า 
พลงังาน 
พลงังาน 
หม้อแปลงไฟฟ้า(ลาว) 

นางสาวสรีุพร  มิตรธรรมณะ 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันาความยัง่ยืน
องค์กร 
 

48 อนปุริญญา 
สาขาคอมพิวเตอร์  
สถาบนัเทคโนโลยีภาค
ตะวนัออก 

- - 2560–ปัจจบุนั 
 

2539-2560 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันา
ความยัง่ยืนองค์กร 
ผู้จดัการแผนกความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

     บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 

     บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

นางสาวกอบเพ็ชร ชเูพิ่มพร 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 

44 ปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - 2561-ปัจจบุนั 
 

2556 - 2561 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บจก.จาโกต้า บราเดอร์ส เทรด
ดิง้ 

 
 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ซือ้มาขายไป 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีรับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบ   
ครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพจน  วงศ์ค า 
ผู้จดัการฝ่ายขายต่างประเทศ 
 
 
 
 

34 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

0.00029 หลานนาย พลู
พิพฒัน์ ตนัธนสิน 

2562-ปัจจบุนั 
 

2560-2561 
 

2558-2559 

ผู้จดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 
ผู้จดัการแผนกขาย
ต่างประเทศ 
Export Sales 
Executive 

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

นายสมพร  ประกอบมยั 
ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 

45 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลงั มหาวิทยาเทคโนโลยี   
สรุนารี 

- - 2562-ปัจจบุนั 
2560-2561 
2540-2559 

ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
ผู้จดัการแผนกวิศวกรรม 
ผู้จดัการส่วนวิศวกรรม 

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บมจ เอกรัฐวิศวกรรม 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ผลติและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

นายชาญชยั ธนวรรณ 
ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

44 ปริญญาตรี วิศวอตุสาหการ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- - 2562-ปัจจบุนั 
2560-2561 
2556-2559 

ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
ผู้จดัการแผนกผลิต 
หวัหน้าส่วนประกอบ 

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

นายอิทธิพล  กสิกรรม 
ผู้จดัการฝ่ายSupply Chain 
&Logistic  
 

40 ปริญญาตรีออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฎั 
ร าไพพรรณี 

- - 2562-ปัจจบุนั 
 

2551-2561 
2549-2551 

ผู้จดัการฝ่ายSupply 
Chain &Logistic  
ผู้จดัการแผนก 
หวัหน้าส่วน 

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
 
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
บจ. Kohsan Electronics  

ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
ผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
Manufacturing past Electronic 
and home appliance 

         
หมายเหต ุ  คณะกรรมการบริษัท ถือหุ้นรวมกันทัง้หมด ร้อยละ 1.00  ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด และไม่มีคู่สมรสของกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ถือหุ้นบริษัทฯ   นอกจากคณุพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน ภรรยาถือหุ้น 
                  จ านวน 602,600 หุ้น 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

 บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้   บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบภำยในส ำหรับปี 2562 ผลกำรตรวจสอบ
ภำยในรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป   โดยมีคณุบญุณี กศุลโสภิต 
เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน   มีประวตัิโดยสงัเขปดงันี ้

กำรศกึษำ   
2548-2549      : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั Endorsed Internal Auditing Program      
2544-2546      :        มหำวิทยำลยับรูพำ Master’s degree in MBA (Executive)         

 2539-2540      :  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั Graduated  Diploma (Auditing)         
 2536-2539     :         มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง Bachelor’s degree in B.A. (Mass Communication) 
 2534-2538      :       มหำวิทยำลยัสถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล เทคนคิกรุงเทพ 
         Bachelor’s degree in B.B.A. (Accounting)  

ประวตัิกำรท ำงำน : 2547-ปัจจบุนั  :     บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกดั 
ต ำแหน่ง – Partner , Chief audit executive 

2546 -ปัจจบุนั  :     บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จ ำกดั 
ต ำแหน่ง – Auditor  and  Consultant 

    2545 -พ.ค. 2547 : บริษัท เอ แอคเค้ำติง้ แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จ ำกดั  
         ต ำแหน่ง – Auditor  and  Consultant 
    2538 - ก.พ.2546 :  บริษัท ส ำนกังำน เอ เอ็ม ซี จ ำกดั 

     ต ำแหน่ง - Audit Supervisor  

ใบอนญุำติประกอบวชิำชีพ:  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต (CPA) ทะเบียนเลขที ่5623 
 ต ำแหน่งในนิติบคุคล: กรรมกำรผู้จดักำร 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

11..  เพื่อประเมินควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกบักำรซือ้สินค้ำในประเทศและตำ่งประเทศ  กำรขำยสินค้ำในเพื่อประเมินควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกบักำรซือ้สินค้ำในประเทศและตำ่งประเทศ  กำรขำยสินค้ำใน
ประเทศและตำ่งประเทศ  กำรผลิตและควบคมุสินค้ำคงเหลือ   กำรบนัทึกลกูหนี ้ประเทศและตำ่งประเทศ  กำรผลิตและควบคมุสินค้ำคงเหลือ   กำรบนัทึกลกูหนี -้-เจ้ำหนี ้เจ้ำหนี ้  กำรรับกำรรับ--จำ่ยเงิน รวมถึงกำรรับรู้จำ่ยเงิน รวมถึงกำรรับรู้
รำยได้และต้นทนุของบริษัทฯ วำ่มีโอกำสที่จะเกิดเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง อนัอำจก่อให้เกิดควำมรำยได้และต้นทนุของบริษัทฯ วำ่มีโอกำสที่จะเกิดเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง อนัอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยหรือท ำให้วตัถปุระสงค์หรือเป้ำหมำยของแต่ละกจิกรรมเบี่ยงเบนไปเสียหำยหรือท ำให้วตัถปุระสงค์หรือเป้ำหมำยของแต่ละกจิกรรมเบี่ยงเบนไป   

22..  เพื่อประเมินระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ  ว่เพื่อประเมินระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ  ว่ำเพียงพอที่จะป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจเกดิขึน้หรือไม่ และำเพียงพอที่จะป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจเกดิขึน้หรือไม่ และ
ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยทีเ่หมำะสมส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยทีเ่หมำะสม   

33..  เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงำนภำยในบริษัทฯ  สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงำนภำยในบริษัทฯ  สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้   
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ขอบเขตและควำมรับผิดชอบในกำรควบคมุงำนตรวจสอบภำยในขอบเขตและควำมรับผิดชอบในกำรควบคมุงำนตรวจสอบภำยใน  

11..        กิจกรรมที่ควบคมุกำรตรวจสอบประกอบด้วยกิจกรรมที่ควบคมุกำรตรวจสอบประกอบด้วย  

--    กำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมกำรจดัซือ้สินค้ำในประเทศและต่ำงประเทศกำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมกำรจดัซือ้สินค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ  

--  กำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมกำรผลิตและบริหำรสินค้ำคงเหลือกำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมกำรผลิตและบริหำรสินค้ำคงเหลือ  

--  กำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมกำรตลำดกำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมกำรตลำด   กำรกำรขำยสินค้ำ กำรให้บริกำรลกูค้ำขำยสินค้ำ กำรให้บริกำรลกูค้ำ  

--  กำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมทำงบญัชีกำรเงินกำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมทำงบญัชีกำรเงิน   

--  กำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมทำงทรัพยำกรมนษุย์กำรควบคมุและกำรตรวจสอบกจิกรรมทำงทรัพยำกรมนษุย์  
  

22..    สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  เก่ียวกบัสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  เก่ียวกบั  

--  ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยู่ของบริษัทฯระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ  

--  กำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

--  กำรปฏิบตัิตำมนโยบำย  กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย  กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง   
33..  ขอบเขตของกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน ไม่ครอบคลมุถึงกำรพฒันำระบบบญัชี  หรือกำรจดัท ำคู่มือกำรขอบเขตของกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน ไม่ครอบคลมุถึงกำรพฒันำระบบบญัชี  หรือกำรจดัท ำคู่มือกำร

ปฏิบตัิงำนปฏิบตัิงำน  
  

การด าเนินการควบคุมงานตรวจสอบภายในการด าเนินการควบคุมงานตรวจสอบภายใน  

  บีเคฯ  จะบีเคฯ  จะด ำเนินเข้ำควบคมุกำรตรวจสอบภำยในด้วยควำมเป็นอสิระ โดยด ำเนินเข้ำควบคมุกำรตรวจสอบภำยในด้วยควำมเป็นอสิระ โดย   

11..  ศกึษำลกัษณะธุรกิจเพื่อให้เข้ำใจควำมเป็นมำขององคก์ร โครงสร้ำงองค์กร ระเบยีบข้อบงัคบัทิศทำงนโยบำยของศกึษำลกัษณะธุรกิจเพื่อให้เข้ำใจควำมเป็นมำขององคก์ร โครงสร้ำงองค์กร ระเบยีบข้อบงัคบัทิศทำงนโยบำยของ
องค์กร เป้ำหมำยและแผนงำนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว จำกเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรเพื่อน ำไปองค์กร เป้ำหมำยและแผนงำนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว จำกเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรเพื่อน ำไป
วำงแวำงแผนปฏิบตัิงำน ผนปฏิบตัิงำน   

22..  ศกึษำระบบกำรปฏิบตัิงำน และกำรควบคมุภำยใน โดยวิธีกำรสมัภำษณ์ สอบถำม และรวบรวมข้อมลูจำกเอกสำรหรือศกึษำระบบกำรปฏิบตัิงำน และกำรควบคมุภำยใน โดยวิธีกำรสมัภำษณ์ สอบถำม และรวบรวมข้อมลูจำกเอกสำรหรือ
แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ  แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ    

33..  ประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมให้ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมให้ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ   
44..  ร่วมประชมุกบัคณะกรรมกำรบริหำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องของร่วมประชมุกบัคณะกรรมกำรบริหำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ  เก่ียวกบัผลกำรตรวจสอบภำยใน  และบริษัทฯ  เก่ียวกบัผลกำรตรวจสอบภำยใน  และ

เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ  
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 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

หมายเหต ุ   x = ประธานกรรมการบริษัท  C = ประธานกรรมการบริหาร  AC= กรรมการตรวจสอบ     
   / = กรรมการ   // = กรรมการอิสระ   /// = กรรมการบริหาร 
   * = รองกรรมการผู้จดัการ  **= ผู้จดัการฝ่าย   ////= กรรมการผู้จดัการ 

รายชื่อ บริษัทฯ บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทย่อย   บริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
นายเกริกไกร           จีระแพทย ์ X,//          X,//     
นายพลูพพิฒัน์        ตนัธนสิน /, C / /          /,x / / 
นายเรืองชยั             กฤษณเกรียงไกร /,///, ////            / /  
นายณฐัพล              ลีลาวฒันานนัท์ //, AC      /, AC /,//// /,////       
นายพลรชฎ             เปียถนอม //, AC     /    /,AC      
นายกมล                 ตรรกบตุร //   //,AC C           
นางวสรา                 โชติธรรมรัตน์ //,AC               

นายสรุช                  ล ่าซ า /           ////    
นายวีระพล              วีระวงศ ์ /               
นายปรีดี                  งามสนัติกลุ /               
นายไพโรจน์             บญุปัน้ /               

นางสาวบญุพา        รุดดิษฐ์ ///, *               
นายเจริญศกัด์ิ         สารวงค์ *               
นายกิตติ                 อจัฉริยบญุยงค ์ *               
นางสาวสอุญัญา     นชุพนัธ์ **               
นายนิพฒัน์             จริงจามิกร **               

นางสาวศศิกาญจน์  ตนัธนสิน **            / / / 
นางสาวสรีุพร          มิตรธรรมณะ **               
นางสาวกอบเพ็ชร    ชเูพิม่พร **               
นายพจน                วงศ์ค า **               
นายสมพร              ประกอบมยั **               
นายอิทธิพล            กสิกรรม **               
นายชาญชยั           ธนวรรณ **               
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง: 
1.     บริษัท เอ็มดิก โฮลดิง้ จ ากดั                                        6.    บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                        11.  บริษัท ล็อกซเลย์ จ ากดั (มหาชน) 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ 7. บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติง้ จ ากดั                              12.   บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั  
3. บริษัท เจตาแบค จ ากดั(มหาชน) 8. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากดั                            13.  บริษัท คิวโซลาร์ 1จ ากดั    
4. บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากดั 9. บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั  (มหาชน)                                        14.   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 
5. บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั 10. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

---ไม่ม-ี-- 
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อื่นๆ 

-ไม่มี- 
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