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	 ผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ถือหุ้นในนามของกรรมการบริษัททุกท่านว่า	ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท	QTC	กรรมการบริษัท
ทุกท่านได้มีปณิธานแน่วแน่ตั้งแต่ต้นว่า	ถึงแม้บริษัท	จะเป็นธุรกิจขนาดกลาง	ที่เน้นการพัฒนาและผลิตสินค้าวิศวกรรมและบริการ	ในการ
แปรรปูพลงังานเป็นเป้าหมายหลกั	นอกจากสนิค้าและบรกิารจะต้องได้มาตรฐานทีเ่ป็นสากลแล้ว	เราจะต้องช่วยกนัสร้างระบบบรหิารทีเ่ป็น
มอือาชพี	โปร่งใส	มธีรรมาธบิาล	ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้	และทีส่�าคญัจะต้องมผีลด�าเนนิการจ่ายคนืแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราต่อหุน้ทีส่มเหตุ
สมผล	คือต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท

	 จากปณธิานดงักล่าว	จงึเรยีนให้ท่านผูถ้อืหุน้ได้ทราบถงึผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนไทยทัง้หมด	500	กว่าบรษิทั	
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ปรากฎว่า	บรษิทั	QTC	ได้รบัผลการประเมนิอยู	่ในระดบั	“ดเีลศิ”	ถงึ	4	หมวด	หมวดที	่5	
คอืหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัได้รบัการประเมนิในระดบัที	่“ด”ี	ซึง่ผมมัน่ใจว่ากรรมการบรษิทัทกุท่านจะช่วยกนัผลกัดนั
ให้ได้รับค่าประเมินที่สูงกว่าในโอกาศต่อไป	ได้อย่างแน่นอน

	 แต่ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานบรหิารบรษิทัใน	5	หมวดดงักล่าว	เป็นเพยีงตวัชีป้ระสทิธภิาพการด�าเนนิงานภายในของบรษิทัทีม่คีวาม
ส�าคัญเบื้องต้นเท่านั้น	ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าการลงทุนของท่านได้รับการดูแลที่ดี	และมีความเสี่ยงน้อย	

	 เป้าหมายธุรกิจของบริษัทที่ส�าคัญกว่า	ก็คือ	ประสิทธิผลของการท�าธุรกิจของบริษัท	นั่นคือการด�าเนินธุรกิจต้องเติบโต	อย่างมั่นคง	
และสามารถจ่ายคนืผลก�าไรให้กบัผูถ้อืหุน้ได้สงูอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะต้องเป็นเป้าหมายหลกั	แต่เนือ่งจากสนิค้าของบรษิทัเป็นสนิค้าวศิวกรรม	
ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคประจ�าวันของคนจ�านวนมาก	ดังนั้นการเติบโตมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของการพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจภายในประเทศ	และประเทศในภูมิภาคอาเซีย	ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท	และโดยเฉพาะปัญหาการเมืองของประเทศจะต้อง
ชดัเจนไม่สบัสน	ซึง่ท�าให้หลายโครงการของรฐัและภาคเอกชนต้องชลอไป	อย่างไรกต็ามปัญหาเช่นนีไ้ม่ได้ท�าให้เจ้าหน้าทีบ่รษิทัท้อถอย	แต่
ต้องเร่งสร้างประสิทธิภาพการผลิต	ลดค่าใช้จ่าย	และ	หางานในตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นต่อไป	

	 ด้วยความหวังว่าความสงบสุขภายในประเทศจะเกิดขึ้นโดยเร็ว	การวางแผนธุรกิจในมิติต่างๆ	ของบริษัทใน	ปี	2557	ที่น�าเสนอท่าน
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมบริษัทพิจารณาในครั้งนี้	จะได้รับการดูแล	ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

	

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท

	 (รศ.ดร.สมชอบ	ไชยเวช	)

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อยละ	2.9	ลดลงจากปีก่อนตามภาวะการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัวเป็น
ส�าคัญ	ในช่วงครึ่งปีแรก			การบริโภคภาคเอกชนยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	โดยมีการเติบโตจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิภาครฐั		อาทิ	การปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่า	มาตรการแทรกแซงราคาสนิค้าเกษตร	ประกอบกบัปัจจยัสนบัสนนุการใช้จ่ายของครวัเรอืน
ที่ขยายตัว	ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังคงลงทุน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้	สอดคล้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม	

	 อย่างไรก็ดี	ในช่วงครึ่งปีหลัง		มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริ่มทยอยหมดลง			ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่
ท�าให้การบริโภคลดลง	เช่นเดียวกับการลงทุนที่ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถาการณ์ทางการเมือง

ส�าหรับปี	2556	บริษัทมีผลการด�าเนินงานโดยมีรายได้รวม	811.69	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	74.51	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	16	และ
ร้อยละ	37	โดยรายได้ส่วนที่ลดลง	มีสาเหตุมาจากเศรฐกิจที่ชะลอตัวลงและสถาการณ์การเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน		ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การเลื่อนก�าหนดการลงทุนออกไป		

	 อย่างไรกต็าม	บรษิทัยงัคงมุง่มัน่	ก�าหนดนโยบาย	และกลยทุธ์ต่างๆ	ให้เข้ากบัสถานการณ์เศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ		ปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพและขบวนการผลติ	เพือ่ลดต้นทนุ				พร้อมทัง้พฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัชัน้		และวางแผนกลยทุธ์บกุตลาดใหม่เพือ่
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น		โดยมูลค่าตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ	9,000	ล้านบาท				

	 และด้วยปณธิานและความมุง่มัน่ของคณะผูบ้รหิาร	ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมตามจรรยาบรรณธรุกจิ	มุง่มัน่พฒันาองค์กร	
พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ	ควบคูไ่ปกบัการมส่ีวนร่วมอย่างจรงิจงัในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ความเจรญิ
และเติบโตอย่างยั่งยืนคู่ไปกับสังคมไทย	จึงได้จัดท�าโครงการช่วยเหลือสังคม	และกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
ตลอดปี	2556	ทีผ่่านมา		จนได้รบัรางวลั	CSRI	Recognition	ประเภทรางวลั	Rising	Star	จากสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม	(CSRI)	ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย		ซึ่งเป็นรางวัลส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งเข้าร่วมประกวด	และแสดงถึงความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม		

	 ส�าหรบัปี	2557	คาดว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มน่าจะดขีึน้			ถ้าหากสถานะการทางการเมอืงมคีวามชดัเจนขึน้		คงจะเป็นแรงผลกัดนั
ให้เกิดอุปสงค์ทางภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น			ส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงเติบโตไปตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น			อย่างไร
ก็ตามทางบริษัทได้มีเป้าหมายที่จะขยายตัวไปต่างประเทศ	ในตลาดใหม่				เพื่อให้สอดคล้องกับก�าลังการผลิตที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น		สามารถ
รองกับได้อีก	30%	

	 ในโอกาสนี	้ในนามของคณะกรรมการบรหิาร	ต้องขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุท่าน	ลกูค้า	คูค้่า	พนัธมติรทางธรุกจิรวมถงึผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทั้งหมด	ที่ให้ความเชื่อมั่น	ไว้วางใจในการด�าเนินงานของบริษัท	บริษัทยังคงมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

		 ในนามของคณะกรรมการบริหาร

		 (นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน	)

		 ประธานคณะกรรมการบริหาร

	 และกรรมการผู้จัดการ					
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จุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

Financial 2554 2555 2556

รายได้จากการขายและบริการ 714.46 959.51 803.95

รายได้รวม 717.79 969.70 811.69

ก�าไรขั้นต้น 208.29 264.25 211.53

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 124.56 163.17 100.48

ก�าไรสุทธิ 84.06 118.40 74.51

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.49 0.59 0.37

เงินปันผลต่อหุ้น 0.19
(200,000,000)

0.31
(200,000,000)

0.21
(200,000,000)

สินทรัพย์รวม 570.44 788.97 735.84

หนี้สินรวม 190.41 326.06 260.42

ส่วนของผู้ถือหุ้น 380.03 460.92 475.42

ก�าไรขั้นต้น

2554 2554

2555 2555

2556 2556

ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

2554 2555 2556

717.79

969.70

811.69

357.42

208.29

84.06

118.40

74.51

264.25

211.53

570.44
190.41

380.03

788.97
326.06

460.92

735.84
260.42

475.42
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1	 ประวัติความเป็นมา

		 	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	เดมิชือ่	บรษิทั	ควอลติี	้ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากดั		จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที่	19	
กรกฎาคม	2539	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	10	ล้านบาท	เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ต่อมา
เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2546		ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	คิว.ที.ซี.	ทรานสฟอร์เมอร์	จ�ากัด	และเมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2553	ได้ท�าการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยมีนายพูลพิพัฒน์		
ตันธนสิน	เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า	37	ปี	
โดยผ่านการท�างานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชัน้น�าในประเทศ	และรบัผดิชอบงานทัง้ในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	
การออกแบบ	การประกอบและผลติ	ตลอดจนงานด้านการขายและการตลาด	จนท�าให้มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้า	
อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกด้าน	นอกเหนือจากนี้แล้ว	ทีมผู้บริหาร	วิศวกร	และพนักงานส่วนใหญ่ล้วนมีความรู้	ประสบการณ์
และความช�านาญในการท�าธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	20	ปี	รวมทั้งเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลง	
ไฟฟ้าชั้นน�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	ทั้งในประเทศเยอรมัน	และประเทศญี่ปุ่น	จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ	
สามารถพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มคีณุภาพสงูและเป็นทีย่อมรบัของลกูค้าอย่างกว้างขวางทัง้กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานการไฟฟ้า
รัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	

		 	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	
ได้แก่	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	
มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการออกแบบ	การผลิต	และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	
ยงัสามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	จงึเป็นเครือ่งพสิจูน์ได้ถงึคณุภาพระดบัสากลของหม้อแปลง	
ไฟฟ้าที่ผลิตโดย	QTC	

2	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่ส�าคัญ

		 	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	
Order)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“QTC”	และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า	โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	
		 	 1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)

	 	 	 1.1	 	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนัชนดิปิดผนกึ	(Hermetically	Sealed	Oil	Type	Distribution	Transformer)
	 	 	 1.2	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดเปิด	(Open	Type	with	Conservator)

		 	 2.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)	

		 	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ	แก่ลกูค้า	เช่น	งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา	งาน
ซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง	งานบรกิารเตมิน�้ามนัหม้อแปลงไฟฟ้า	งานบรกิารเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นต้น	เพือ่รองรบัความ
ต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป		

รายงานประจ�าปี 2556
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Quality of DETAILS
	 ความประณตี	คอืหวัใจส�าคญัสงูสดุในการท�างานของเรา	และแทรกซมึอยูใ่นทกุๆ	อย่างทีเ่ป็นควิทซีี	ตัง้แต่
ผู้คน	วิธีคิด	วิธีท�างาน	เทคโนโลยี	โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	

วิสัยทัศน์ 
	 เราจะเป็นผูผ้ลติระดบัเวลิด์คลาส	(World	Class)	ผลติผลติภณัฑ์และการบรกิารด้านอปุกรณ์แปรรปูพลงังาน
ไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก

ปรัชญาการท�างาน 
บริษัท	คิวทีซี	มีความมุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจ	โดยยึดหลัก	3	ประการ

•	 มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม	มีคุณธรรม	และโปร่งใส

•	 คุณภาพ	มาตรฐานของสินค้า	และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

•	 มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

พันธกิจ 
	 เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพ
สากล

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์

รายงานประจ�าปี 2556
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พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2547 •	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน	40	ล้านบาท	จากทนุจดทะเบยีนเดมิ	10	ล้านบาท	เป็น	50	ล้านบาท	โดยการออกหุน้สามญัใหม่
จ�านวน	400,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

•	 ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	384-2543	ส�าหรบัหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั	จากส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงัไฟฟ้า	250	kVA	และ	1000	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

ปี 2548 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	50	ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�านวน	500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

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

ปี 2551 •	 ได้รบัใบรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	OHSAS	18001:2007	จากสถาบนั	UKAS	ประเทศองักฤษ	
โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงัไฟฟ้า	500	kVA	และ	2000	kVA	ผ่านการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร	(Short	Circuit	Test)	
จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

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

ประเภท	3	เฟส	ขนาดก�าลงัไฟฟ้าทีก่�าหนด	1-2500	kVA	แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ	36	kV	ประเภท	คณุภาพตามมาตรฐาน
ประเทศคูค้่า	และคณุภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึง่ออกให้เมือ่วนัที	่27	พ.ค.	2551	และมผีลถงึวนัที	่26	พ.ค.	2553

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

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

•	 ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2551	จากสมาคมหอการค้าไทย	ในฐานะเป็นองค์กร
ที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	6	ประการคือ

•	 การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
•	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
•	 การบริหารความเสี่ยง
•	 มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
•	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
•	 การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม	
•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	100	ล้านบาท	เป็น	150	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญ

ใหม่จ�านวน	500,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	เพือ่เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	100	บาท
•	 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งยุโรป	(International	Europe	Award	for	Quality)	จากการที่บริษัทฯ	ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า												

ไปจ�าหน่ายในประเทศสเปน

ปี 2552 •	 ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008	จากจากสถาบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	และ	NAC	
ประเทศไทย	โดยบริษัท	SGS	(ประเทศไทย)	เป็นผู้ให้การรับรอง

•	 ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดบั	“ด”ี	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ

รายงานประจ�าปี 2556
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ปี 2553 •	 ได้รับรางวัลชมเชย	SMEs	แห่งชาติ	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2552	กล่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ	์จากส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี	2553	ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	

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

ประเภท	3	เฟส	ขนาดก�าลงัไฟฟ้าทีก่�าหนด	1-2500	kVA	แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ	36	kV	ประเภท	คณุภาพตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ	และคณุภาพมาตรฐานประเทศไทย	ซึง่ออกให้เมือ่วนัที	่10	ก.ย.	2553	และมผีลถงึวนัที	่9	ก.ย.	2555

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

•	 ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหารระดบั	“ด”ี	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ
•	 เดอืนสงิหาคม	2553	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั	และเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั	ควิทซีี	เอนเนอร์ยี่	

จ�ากัด	(มหาชน)	

ปี 2554 •	 เดือนมีนาคม	2554	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	100	บาท	เป็นหุ้นละ	1	
บาท	รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	50	ล้านบาท	จากเดิม	150	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	แบ่งเป็น
				-	หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	45	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชน	และ	
				-	หุ้นสามัญใหม่จ�านวน	5	ล้านหุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	

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

•	 เดือนกรกฎาคม		บริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน		เป็นครั้งแรก	(IPO)	และตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นสามัญ
ของบรษิทัฯ	เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและเริม่ท�าการซือ้ขายเมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2554	โดยใช้ชือ่ย่อในการซือ้ขายหลกั
ทรัพย์ว่า	QTC

•	 เดือนสิงหาคม	บริษัทฯ	ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น	(ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องใน
รอบปีที่ผ่านมาไม่ต�่ากว่า	1,000,000	ชั่วโมงการท�า)	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์		ประจ�า
ปี	2554	จากกรมสวัสดิการ		และคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

•	 เดือนตุลาคมบริษัทได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	(ภาคตะวันออก)	โดย	คณะกรรมการการธรรมมาภิบาลหอการค้าไทย				
						ร่วมกับ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 เดอืนพฤศจกิายน				บรษิทัฯ	ได้รบัการพจิารณาจากคณะอนกุรรมการ		พจิารณารบัรองห้องปฏบิตักิารทดสอบสาขาไฟฟ้า	

อเิลก็ทรอนกิส์-โทรคมนาคม		ซึง่ได้มมีตเิหน็ชอบให้การรบัรองความสามารถของห้องปฏบิตักิารของบรษิทัฯตามมาตรฐาน
เลขที่	มอก.17025-2548	กับส�านักงานมาตรฐาน

•	 เดือนธันวาคม	ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ	“ดี”	Clean	Food	Good	Taste	จากกรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข		ต่อเนื่องปีที่	2

ปี 2555 •	 เดือนกุมภาพันธ์				รับใบรับรองห้องความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	(ISO/
IEC	17025:2005)	เลขที่ใบรับรองที่	12007/ท	309		อย่างเป็นทางการ	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
กระทรวงอุตสาหกรรม		

•	 เดอืนกมุภาพนัธ์		บรษิทั	ได้ด�าเนนิการย้ายเข้าปฎบิตังิาน	ในส�านกังานแห่งใหม่		เลขที	่2/2	ซ.	กรงุเทพกรฑีา	8	แยก	5	ถนน
กรุงเทพกรีฑา		แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ	10240

•	 เดอืนมนีาคม			บรษิทัได้ด�าเนนิก่อสร้างอาคารโรงงานเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ	โดยเพิม่เครือ่ง	Slit	เหลก็ซลิกิอนและเครือ่ง
ตัดเหล็กซิลิกอน	แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการผลิตแล้วในเดือนธันวาคม		ณ	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง		

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

•	 เดอืนมถินุายน	บรษิทัได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุสถานประกอบการสร้างเสรมิสขุภาพ	จากศาสตร์ตราจารย์เกยีรตคิณุนาย
แพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี
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ปี 2555 •	 เดือนกรกฎาคม	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการผลิตหม้อแปลง	Amorphous	Distribution	Transformer	
(AMDT)	กับ	Hitachi	Metals	Japan

•	 เดอืนตลุาคม		หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลงั100	KVA	3	Ph	50	Hz	22000-400/230	V	,	100,500	KVA	3	Ph	50	Hz	33000-
400/230	V.	และ150,300,750	KVA	3	Ph	50	Hz	24000-416/240	V.		ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร	(Short	
Circuit	Test)		จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี		Type	Test	Certificate	No.B2030322-27

•	 เดอืนกนัยายน	บรษิทัฯ	ได้รบัเกยีรตบิตัรผ่านเกณฑ์ประเมนิการพฒันาผูป้ระกอบการใช้เทคโนโลยสีะอาด	จากผูว่้าราชการ
จังหวัดระยอง

ปี 2556 •	 เดือนมกราคม		บริษัทฯ	ได้ผ่านการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-
2548	(ISO/IEC	17025:2005)	เลขทีใ่บรบัรองที่	12007/ท	309	จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม		กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นปีที่	2	ของการขอการรับรอง	

•	 เดอืนพฤษภาคม			บรษิทัฯ	ได้ผลติหม้อแปลงต้นแบบ	Amorphous	Distribution	Transformer	(AMDT)	ซึง่ร่วมกบั	Hitachi	
Metals	Japan	หม้อแปลงไฟฟ้า	ขนาด	1000		kVA		จ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน	ตุลาคม	เป็นเครื่องแรก		

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

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

•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้ใบรับรอง	อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	3		“Green	Industry”		จากกระทรวงอุตสาหกรรม
•	 เดือนมิถุนายน	บริษัทฯ	ได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนโครงการสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่เวียงจันทร์	ประเทศลาว
•	 เดือนกรกฎาคม		บริษัทฯ	จัดซื้อเครื่องทดสอบหม้อแปลง	Distribution	Transformer	Test	System	DTTS	3-2500	จาก	

HAEFELY	Switzerland	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทดสอบและรองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต	โดยเริม่ตดิตัง้และ
ใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์	2557

•	 เดือนกรกฏาคม	บริษัทฯได้ด�าเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
•	 เดอืนพฤศจกิายน		บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	CSRI	Recognition	ประเภทรางวลั	Rising	Star	จากสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม	(CSRI)	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 1.3				นโยบายและเป้าหมายด�าเนินธุรกิจ

		 	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล	(World	Class)	โดยมุ่งเน้น	การพัฒนา
คณุภาพและมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ถงึประสทิธภิาพสงูสดุและเป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง	โดยมีความมุ่งหมายที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างยั่งยืนรวมทั้งขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกลุ่มประเทศ	ASEAN	Economic	Community	บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่
จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวของ	AEC	ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะลงทุนปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในระยะ	3	ปีนับจากนี้	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555-2558			การลงทุนด้านบุคลากรก็เน้นการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง
ของทนุมนษุย์	(Human	Capital)	ซึง่จะพฒันาบคุลากรให้เชือ่มโยงกบัยทุธศาสร์	และกลยทุธ์ขององค์กร	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัในเศรษฐกจิยคุใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี	2558		รวมถงึการเร่งพฒันาหน่วยงานห่วงโซ่อปุทาน	(Supply	Chain	Management)	
ซึง่หลงัจากปี	2558		การเคลือ่นย้ายวตัถดุบิระหว่างประเทศในกลุม่	AEC	จะได้รบัการยกเว้นภาษศีลุกากร	รวมทัง้อตัราภาษศีลุกากร
จะลดลงเหลือร้อยละ	0		อีกทั้งแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่จะลดต้นทุนด้าน	logistic	ลง	บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กบัการเคลือ่นย้ายสนิค้าระหว่างประเทศในกลุม่	AEC	ทีจ่ะมคีวามสะดวก	รวดเรว็	ปลอดภาษศีลุกากร		เพีอ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัได้อกีทางหนึง่นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัในการพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพการให้บรกิารของบรษิทัฯ	เพือ่
สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	และลกูค้าทีใ่ช้หม้อแปลงไฟฟ้าของผูผ้ลติรายอืน่	
ซึ่งจะเป็นช่องทางในการท�าการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต	

		 	 ในการบรหิารจดัการองค์กรเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่ล่าวข้างต้น	บรษิทัฯ	ได้ยดึถอืหลกัการบรหิารจดัการภายใต้กระบวนการ	
“คุณภาพแห่งความปราณีต”	(Quality	of	Details)	และหลักธรรมมาภิบาล			รวมถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณธุรกิจ	
เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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	 1.4				โครงการในอนาคต

		 	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิการตามโครงการทีจ่ะลงทนุในอนาคต		โดยเริม่ด�าเนนิการไปแล้วในปี	2554		โดยมรีายละเอยีดทีส่ามารถสรปุ							
ได้ดังนี้

	 	 1.	 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด	9.9	เมกกะวัตต์

	 	 สบืเนือ่งจาก		โครงการลงทนุผลติก๊าซชวีภาพอดั	หรอืก๊าซ	CBG	หลงัจากทีบ่รษิทัได้ศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการแล้ว		สรุปผลจากการศึกษาวิธีผลิตก๊าซจากน�้าเสีย	ซึ่งผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว	้ทาง
คณะกรรมการจึงเห็นควรยกเลิกโครงการผลิตก๊าซ	ขณะนี้ก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน�าเอาก๊าซที่ผลิต
ได้มาผสมกับกะลาปาล์มและเศษไม้ท�าเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิต	9.9	MW	ขายให้กับการไฟฟ้า		
โดยลงทุนร่วมกัน		4	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)		บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	แอดซอร์บเบ้นท์	
แอนด์	เคมิคัลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เอเชีย	กรีน	เอนเนอจี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	สามร้อยยอด	พาวเวอร์	
จ�ากัด		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ		โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในปี	2557

	 	 2.	 โครงการผลิต	Lightning	Arrester

	 	 ตามที่บริษัทฯ	มีแผนที่จะลงทุนผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	(Lightning	Arrester)	แบบโพลีเมอร์		โดยบริษัทฯ	
ได้รับความร่วมมือจาก	ABB	ในการสนับสนุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า			บริษัทอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตที่สามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ไม่สูงมาก		ที่จ�านวนการผลิตไม่เกิน	50,000	
ชุดต่อปี	ทั้งนี้	อุปสงค์ของตลาดอยู่ระหว่างช่วงของการเริ่มต้น	จึงมีขนาดตลาดไม่สูงมากและจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก	3-5	
ปีข้างหน้า	ณ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

	 	 3.				 	โครงการลงทุนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศลาว

	 	 ทางบรษิทัฯ				มแีผนทีจ่ะลงทนุผลติหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศลาว		เมือ่พจิารณาจากการท�า	Feasibility	และ
จากการเข้าร่วมได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ	Panco	Group	Co.,	Ltd.	เมื่อวันที	่20	มิถุนายน	2556			โดย	บริษัท	
ถอืหุน้	85%		และบรษิทั	Panco	Group	Co.,Ltd.		15	%			ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการท�าสญัญาเช่าซือ้ทีด่นิ		คาดว่าโรงงาน
จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี	2557

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
 ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 78 ปี
การศึกษา
•	 		ปริญญาเอก	วิศวกรรมเครื่องกล		Purdue	University,	U.S.A.
•	 		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	62/2007

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
•	 	ประธานกรรมการบริษัท		พัฒน์กล		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 	นายกสภา			วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
•	 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันไทย-เยอรมัน

2. คุณเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม  
 กรรมการบริษัท
อายุ 69 ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล			Georgia	Institute	of		
Technology	U.S.A

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	22/2002
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	42/2013
•	 หลักสูตร		Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	
	 รุ่นที่	17/2013
•	 หลักสูตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	
	 Risk	Management		(MIR)	รุ่นที่	14/2013
•	 หลกัสตูร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุน่ที	่10/2013
•	 หลกัสตูร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุน่ที	่14/2013

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
•	 	ประธานกรรมการบริษัท		พัฒน์กล		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 	นายกสภา			วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
•	 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันไทย-เยอรมัน

3. คุณพลรชฎ  เปียถนอม  
 กรรมการบริษัท
อายุ 61 ปี
การศึกษา/Education
•	 ปริญญาโท	การจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	118/2009
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	62/2007
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	31/2010

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

4. คุณณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์   
 กรรมการบริษัท
อายุ 56 ปี
การศึกษา
•	 ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	(MBA)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	10/2004
•	 	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	3/2004

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท		ยูนิค	ไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส		จ�ากัด		(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนส	
	 แมเนจเมนท์		จ�ากัด.
•	 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	เอ็นบีเอส	
	 รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง		จ�ากัด	

12 3 4

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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6. คุณพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 
 กรรมการบริษัท
อายุ 62 ปี
การศึกษา
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�าลงั	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 พระนครเหนือ
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	117/2009
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	77/2009
•	 หลักสูตร	Finance	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	4/2009

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 กรรมการบริษัท	เอ็มดิก	โฮลดิ้ง	จ�ากัด		
•	 กรรมการห้างหุ้นส่วน	จรินทร์	อพาร์ทเม้นท์		จ�ากัด	

7. คุณศิริพงศ์  บุญตาม 
 กรรมการบริษัท
อายุ 61 ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	78/2009
ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 ไม่มี

5. คุณนคร  พระประเสริฐ  
 กรรมการบริษัท

อายุ 62 ปี
การศึกษา
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation		Program	(DAP)	รุน่ที	่BJC/2004

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น
•	 ไม่มี

5 6 7

รายงานประจ�าปี 2556
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คณะผู้บริหาร

1. คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
ประธานคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ

2. คุณศิริพงศ์ บุญตาม
รองกรรมการผู้จัดการ

4. คุณบุญพา รุดดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5. คุณโชติกา ชุมภูนท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. คุณภาณุ ศรีนิเวศน์
ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistic

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการที่ดี	ยึดหลักธรรมาภิบาล	ควบคู่ไป
กับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง	โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร	ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน	ตลอดจนสังคมวงกว้าง	ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

	เพือ่ให้การด�าเนนิกจิการขององค์กรประสบความส�าเรจ็	มมีาตรฐาน	มกีารด�าเนนิการอย่างจรงิจงั	และเกดิความมัน่ใจว่าการด�าเนนิ
การต่างๆ	จะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�าหนดไว้	สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง	ตลอดจนมีการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	ขึ้น	
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	และคณะท�างานด้าน	CSR	ขึ้นมาเพื่อก�ากับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ	และแนวทางปฏิบัติ
ของมาตรฐาน	ISO26000	โดยมปีระธานคณะกรรมการบรหิาร	คณุพลูพพิฒัน์	ตนัธนสนิ	เป็นประธานคณะกรรมการ	มโีครงสร้างการ
บริหารงานตามลิงค์	(http://www.qtc-energy.com/index.php/csr-policy-qtc)

	 วิสัยทัศน์		 :	 เราจะเป็นผู้ผลิตระดับเวิลด์คลาส	ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์	แปรรูปพลังงานไฟฟ้าคุณภาพ	
	 	 	 ระดับโลก	(World	Class)

	 พันธกิจ		 :	 เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้า	ภายใต้คุณภาพสากล

	 ปรัชญา		 :	 1.		 การบริหารจัดการที่มีจริยธรรม	มีคุณธรรมและโปร่งใส	

	 	 	 2.	 คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลอดการให้บริการอยู่ในระดับสากล	

	 	 	 3.	 มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิเสรีภาพของบุคคล	

	 ค่านิยม		 :	 Quality	of	DETAILS	คุณภาพแห่งความประณีต	คือหัวใจส�าคัญสูงสุดในการท�างานของเรา	และแทรกซึม	
	 	 	 อยู่ในทุกๆ	อย่างที่เป็นคิวทีซี	ตั้งแต่ผู้คน	วิธีคิด	วิธีท�างาน	เทคโนโลยี	โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคมและ	
	 	 	 สิ่งแวดล้อม
	 D		 ➞	Dynamics	 =	 	เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง	สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อการ
	 	 	 	 	 เปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
		 E		 ➞	Environment	 =	 มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ตลอดจนกระบวนการผลิตที่
	 	 	 	 	 ลดการใช้พลังงาน	ลดผลกระทบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม
		 T		 ➞	Teamwork	 =	 ให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรบุคคล	มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศของทีมงาน
		 E		 ➞	Achievement	=	 บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพมุ่งมั่นสู่เป้าหมายระดับ	World	Class
	 	I		 ➞	Innovation	 =	 พัฒนา	กระบวนการและ	Software	ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเพื่อการตอบสนองความต้องการที่
	 	 	 	 	 ท้าทายของลูกค้า	อย่างรวดเร็ว	แม่นย�า	ภายใต้มาตรฐานสากล
		 E		 ➞	Leadership	 =	 เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายในฐานะผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพสงูทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ
		 E		 ➞	Service	 =	 ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
	 	 	 	 	 ทีมงานขายมืออาชีพที่มีความรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง
	 	 	 	 	 ทีมบริการหลังการขายผู้ช�านาญ	ดูแล	แก้ไขปัญหาตลอด	24	ชั่วโมง
	 	 	 	 	 ทีมงานจัดส่ง	รวดเร็ว	ตรงเวลา

	บริษัทฯ	ได้ท�าการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ขององค์กร	ซึ่งพอจะสรุปได้ดังภาพนี้
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	 ภายในปี	2558	QTC	จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้
ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพสงูระดบั	World	Class	มรีะบบการบรหิาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรเต็มรูปแบบ	(TQM)	เป็นองค์กรแห่งความสุข	พร้อม
กบัการสร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า	พนกังาน	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง	
รวมถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมภายใต้หลกับรรษทัภบิาล	ซึง่จะช่วยยกระดบั
ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ	และการพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดย
มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	2	ด้านคือการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าที่มี
คณุภาพสงูด้วยระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร	(TQM)	และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร

	 ในปี	2556	เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการประกวด
รางวัล	CSRI	Recognition	ซึ่งผลการประกวดบริษัทได้รับรางวัล	CSRI	
Recognition	ประจ�าปี	2556	ประเภทรางวัล	Rising	Star	ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิรวมถงึการพฒันาการด�าเนนิธรุกจิอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	เป็นรางวัลที่สร้างก�าลังใจให้แก่
พนักงานทุกคนในองค์กร	และเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ	สามารถก้าว
ไปสู่	World	Class	ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน

	 อย่างไรกต็าม	ยงัมอีกีหลายสิง่หลายอย่างทีบ่รษิทัฯ	ยงัคงต้องพฒันา
และปรบัปรงุ	ให้เหน็ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกนัของวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	
เป้าหมาย	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	เพือ่น�าไป
สู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป	ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ	จะให้การสนับสนุนใน
การบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน	โดยยึดหลักตามแนวทางปฏิบัติ
ของมาตรฐาน	ISO26000	

CSR Framework for QTC
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1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 • การแข่งขันที่เป็นธรรม
	บรษิทัให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิโดยปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีส่จุรติและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย
และจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั	และยดึถอืกตกิาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาค	ด้วยความเป็นธรรม	ซือ่สตัย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	ทกุระดบั	มช่ีองทางในการร้องเรยีนถงึการฝ่าฝืนซึง่จรรยาบรรณ	หรอืเหตกุารณ์	
ใดๆ	ซึ่งตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ	ได้อย่างปลอดภัย	โดยการรายงาน	หรือแจ้งเบาะแส	เป็น
จดหมายที่สามารถปกปิดตัวผู้รายงานได้	ส่งตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ผู้รายงาน	หรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความ
คุ้มครองความปลอดภัย	หากมีความพยายามใดๆ	ที่จะคุกคามตัวผู้รายงาน	จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้
ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมไว้ดังนี้

	 1	 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	Of	Interest)

	บริษัทมีนโยบายที่มิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานของบริษัท	ฯ	
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	จึงก�าหนดข้อควรปฏิบัติไว้	ดังต่อไปนี้

•	 คณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร	ต้องพจิารณาความขดัแย้งของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค�านึงถึงประโยชน์	ของบรษิทัเป็นส�าคญั	เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล	และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักส�าคัญ	โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว

•	 ต้องไม่กระท�าการใด	ๆ	อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธรุกจิกบับรษิทั	ฯ	ได้แก่	การท�าให้บรษิทัเสยีผลประโยชน์	หรอื
ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร	หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ	

•	 ไม่กระท�าการใด	ๆ	อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
•	 หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
•	 กรณทีีจ่�าเป็นต้องท�ารายการนัน้เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ	ให้ท�ารายการนัน้เสมอืนการท�ารายการกบับคุคลภายนอกทีม่ี

ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจาก
อทิธพิลในการทีเ่ป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องและ	ต้องไม่มส่ีวนในการพจิารณาอนมุตั	ิและมหีน้าทีต้่อง
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ฯ	ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการเกี่ยวโยง

•	 ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคล	 ดังกล่าวแสวงหาผล
ประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ	เช่น	กระท�าการใดๆ	เพื่อขายสินค้าและ	บริการให้กับบริษัทฯ	หากมีการกระท�า
นั้นๆ	ต้องท�าเอกสารชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ		ทราบทุกกรณี

	 2.	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า	
•	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม
•	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
•	 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยวิธีไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะ

	 3.	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า	และเจ้าหนี้การค้า
•	 ไม่เรยีกร้อง	ไม่รบัหรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ทีไ่ม่สจุรติในการค้ากบัคูค้่า	หรอืเจ้าหนีแ้ละปฏบิตัติามเงือ่นไขอย่างเหมาะสม	

และเป็นธรรม
•	 การจดัหา	จดัซือ้	จดัจ้างกบับรษิทัและ/บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	หรอืมคีวามสมัพนัธ์กบั	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานทกุระดบัชัน้	

จะต้องอยู่ภายใต้หลักการความเสมอภาค	โปร่งใส	เป็นธรรม	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และจะต้องด�าเนินการตาม
ระเบียบของบริษัท	พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้

•	 หลีกเลี่ยงการจัดหา	จัดซื้อ	จัดจ้างที่จะขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
•	 ผูเ้กีย่วข้องกบักจิกรรมจดัหา	จดัซือ้	จดัจ้างต้องไม่รบัประโยชน์ไม่ว่าทางตรง	หรอืทางอ้อมจากคูค้่า	และต้องวางตวัเป็นกลาง	

ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
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•	 หากพบเหตทุีจ่ะท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามข้อตกลงหรอืสญัญาได้	ผูร้บัผดิชอบต้องรบีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที	
•	 มุ่งมั่น	ที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพสินค้า	และให้

ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
•	 ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีก้ารค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย

	 4.	 นโยบายการให้หรือรับของขวัญ
•	 กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานไม่เรยีก	ให้	หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิกบับรษิทั
•	 หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย	จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท	ให้

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับ
•	 ด�าเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม	และไม่รับสิ่งของ	หรือเงินจากลูกค้า	หรือคู่ค้า	เพราะจะท�าให้เกิด

ความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่
•	 ไม่ให้ของขวัญหรือของก�านัลที่มีค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	

เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยมเช่นเดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัท

	 5.	 การแจ้งข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	มีช่องทางการร้องเรียน	การแสดงความคิดเห็น	และแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผดิกฎหมาย	โดยก�าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถงึคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ที	่บรษิทั	
ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	เลขที	่2/2	ซอย	กรงุเทพกรฑีา	8	แยก	5	ถนนกรงุเทพกรฑีา	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพ	
10240	

	 	 กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1.	 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริง	ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2.	 ผูร้บัข้อร้องเรยีนรายงานข้อเทจ็จรงิต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่สอบสวนหาข้อเทจ็จรงิ	และก�าหนดมาตรการด�าเนนิการ	

เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	
3.	 ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ	หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน	ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญ	ให้รายงานต่อ

ประธานกรรมการ	และคณะกรรมการบริษัททราบ

	 	 มาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	

	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์	ดังนี้	
1.	 ผูร้้องเรยีน	สามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั	แต่หากมกีารเปิดเผยตนเอง

ก็จะท�าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
2.	 ผูร้บัข้อร้องเรยีน	จะเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องไว้เป็นความลบั/ค�านงึถงึความปลอดภยั	โดยได้ก�าหนดมาตรการคุม้ครองพนกังาน

ทีร้่องเรยีน	และ/หรอื	ผูท้ีใ่ห้ข้อมลู	และ/หรอื	ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อมลู	โดยจะได้รบัการประกนัจากบรษิทัฯ	ว่า
จะไม่เป็นเหตุ	หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง	ลงโทษ	หรือด�าเนินการใด	ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

 • การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
	บรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทางปัญญา	หรอืลขิสทิธิ	์โดยไม่น�าผลงานหรอืข้อมลู	หรอืสิง่ประดษิฐ์	
หรอืซอฟแวร์อนัเป็นสทิธขิองบคุคลอืน่มาใช้ภายในบรษิทัฯ	ก่อนได้รบัอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธิอ์ย่างถกูต้อง	และมแีนวทางปฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นดังนี้

		 1.	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า	
1.	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม
2.	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
3.	 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
4.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยวิธีไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะ

		 2.	 ค�าสั่งการติดตั้ง	Software	ในเครื่องคอมพิวเตอร์	
	เพื่อให้ซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานในบริษัทฯ	เป็นไปตาม	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	บริษัทฯจึงก�าหนดให้แผนก	MIS	เป็นผู้
ควบคุมดูแลและติดตั้งซอร์ฟแวร์	ทั้งหมดของบริษัท	ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

16



•	 ส่วนสารสนเทศงานระบบ	รับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งซอร์ฟแวร์	โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
•	 ส่วนสารสนเทศระบบ	ERP	รบัผดิชอบในการจดัหาและตดิตัง้ซอร์ฟแวร์	ERP	โดยมส่ีวนสารสนเทศงานระบบให้การสนบัสนนุ
•	 ห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอร์ฟแวร์	โดยไม่ได้รับอนุญาต
•	 กรณพีนกังานท่านใดฝ่าฝืน	พนกังานจะต้องรบัผดิชอบต่อความผดิตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ์	พ.ศ.	2537	ทีเ่กดิขึน้เอง

ทั้งหมดและบริษัทฯจะด�าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	ต่อไป

 • การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
	 	 บริษัทฯ	ยังไม่มีการด�าเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างเป็นทางการ	

2 การต่อต้านการทุจริต
 • นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรอื่น

	ปัจจบุนับรษิทัฯ	ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	และได้มกีารสือ่สาร	ประชาสมัพนัธ์	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	ไม่ให้มีการเรียกรับ	หรือยินยอมที่จะรับเงิน	สิ่งของ	หรือผลประโยชน์ใดๆ	จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กบับรษิทัฯ	รวมทัง้ไม่ด�าเนนิการ	หรอืกระท�าการใดๆ	ทีเ่ข้าข่ายดงักล่าว	และไม่เรยีกร้อง	ด�าเนนิการ	หรอืยอมรบัสนิบน	เพือ่ประโยชน์
ทั้งต่อบริษัทฯ	ต่อตนเองหรือบริวาร	โดยบริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ	http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56040	

	ส�าหรบัการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ	แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption,	“CAC”)	อยูใ่นระหว่างการตรวจสอบความพร้อมของบรษิทัฯ	ในทกุๆ	ด้านทัง้ระบบการตรวจ
สอบติดตาม	การให้ความเป็นธรรม	ทัศนคติของบุคคลากรในองค์กร	ฯลฯ	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีความเข้มแข็งในทุกๆ	ด้าน	ก่อน
การน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	

 • แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย
		 จัดให้ตัวแทนพนักงานในคณะท�างาน	CSR	เข้าร่วมกิจกรรม	งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจ�าปี	2556	“ACT	NOW	:	ร่วมกันสู้	
กอบกู้อนาคต”	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2556	

	 	ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	http://www.qtc-energy.
com/index.php/qtc56041	และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง	ในปี	2556	ได้ด�าเนนิการอบรมให้ความรูแ้ละแนวทางปฏบิตัติาม
มาตรฐานแก่ผูบ้รหิาร	และจะขยายผลลงไปสูพ่นกังานระดบัปฏบิตักิาร
ในปี	2557

	 จัดท�าแผนการพัฒนาบุคคลกร	โดยการปรับทัศนคติของพนักงาน
ในองค์กรเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน
จิตใจให้แก่พนักงานโดยจะเริ่มด�าเนินการในปี	2557

 •  การเปิดเผยผลการด�าเนนิงานและความคบืหน้าในการปฏบิตัิ
	 ในปี	2556	คณะกรรมาธกิารการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ	(ปปช.)	ได้มีหนังสือเชิญบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลง	
ไฟฟ้าที่ชนะการประกวดราคา	เข้าชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องร้องเรียน
ขอให้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกรณกีารประกวดราคาจดัซือ้หม้อแปลงไฟฟ้า	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ของการไฟฟ้านครหลวง	ซึ่งบริษัทฯ	
เป็นหนึง่ในผูช้นะการประกวดราคา	และบรษิทัฯ	ได้ให้ความร่วมมอืโดย
มอบหมายให้ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าแถลงข้อเท็จ
จรงิต่อคณะกรรมาธกิารแล้ว	ปัจจบุนัยงัไม่มข้ีอสรปุของผลการพจิารณา
จากคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว	
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3  การเคารพสิทธิมนุษยชน
 • การน�าหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

		 บรษิทัฯ	ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในกจิกรรมของบรษิทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อหลกัสทิธมินษุยชนในทกุๆ	ด้าน	โดยปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ไม่มนีโยบายในการใช้แรงงานเดก็	แรงงานบงัคบั	และไม่ให้การสนบัสนนุกจิกรรมทีท่ีล่ะเมดิหลกั
สทิธมินษุชน	หรอื	การทจุรติ	ณ	ปัจจบุนั	บรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะน�าแนวทางทีเ่ป็นบรรทดัฐานสากลมาประยกุต์	และประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	

 • นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอื่น)

		 ปัจจบุนั	บรษิทัฯ	ยงัไม่ได้ก�าหนดนโยบายด้านสทิธมินษุยชน	และยงัไม่มข้ีอตกลงกบัองค์กรอืน่ๆ	ในการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชน	
อย่างเป็นทางการ	แต่ส�าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรก็ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ	
บริษัทฯ	ข้อที่	2	ว่าด้วยการเคารพ	และให้ความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

		 ให้ความเคารพต่อหลกัสทิธมินษุยชนของพนกังานทกุระดบัและจะมกีารด�าเนนิการเพือ่รบัประกนัว่าพนกังาน	จะได้รบัการคุม้ครอง
สทิธด้ิานความปลอดภยัส่วนบคุคลตลอดจนสทิธทิีจ่ะมสีถานทีท่�างานทีส่ะอาดปลอดภยั	และถกูสขุลกัษณะรวมถงึปราศจากการล่วง
ละเมิดหรือการข่มเหงบังคับในทุกรูปแบบ

1.	 บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรด้วยระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	
2.	 ตระหนกัถงึและส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในการรวมกลุม่ของพนกังาน	เพือ่สทิธทิางการเมอืง	ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม
3.	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักนิติธรรม

 • มาตรการที่ส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

		 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตามแนวทางปฏบิตัด้ิานสทิธมินษุชนต่อพนกังาน
ทุกระดับอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ข้างต้น	และได้ก�าหนดให้มีและใช้
ข้อบังคับ	ตามคู่มือ	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	เกี่ยวกับการท�างาน	โดยการ
อบรมพนกังานใหม่ก่อนเริม่ปฏบิตังิานให้ทราบถงึสทิธต่ิางๆ	ของพนกังาน	
ทราบถึงกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับในการท�างาน	กฎแห่งความปลอดภัยใน
การท�างาน	ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ	ทั้งนี้บริษัทได้รวบรวม	และจัด
พมิพ์เปน็คูม่ือฉบับพกพาแจกให้กบัพนกังานทกุระดบั	เพือ่ให้เกดิความ
เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

		 ในทุกๆ	เดือนบริษัทฯ	จัดให้มีกิจกรรม	“ผู้บริหาร	พบพนักงาน”	เพื่อ
เป็นช่องทางในการสือ่สารให้พนกังานได้รบัทราบถงึสถานะการณ์ต่างของ	
บรษิัทฯ	พรอ้มทัง้รับข้อเสนอแนะจากพนกังานเพือ่การปรับปรงุเปน็การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
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4  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

		 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม	และสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดเนื่องจากบริษัทฯ	ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบ	ซึ่งมีการแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง	และ	นอกจากจะมีการจ้างงานในอัตราสูงกว่าที่
กฎหมายก�าหนดแล้ว	บริษัทฯ	ยังมุ่งมั่นในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยหลักการ	Happy	8	ตามแบบฉบับของ	“คิวทีซี”	
เป็นผลให้อตัราการลาออกของพนกังานลดลง	ผลการส�ารวจความรูส้กึ	ความคดิเหน็พนกังานต่องาน	บรรยากาศในการท�างาน	และ
ต่อองค์กรดีขึ้นและไม่มีการรวมกลุ่มกันของพนักงานเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน	
		 ทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กรมากกว่า	80%	เป็นเป้าหมายขององค์กร	ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความส�าคัญและตระหนัก
ดีว่าการที่องค์กรจะประสบความส�าเร็จได้นั้นสิ่งส�าคัญที่สุดคือ	การมีทีมงานที่เข้มแข็ง	พร้อมทุ่มเทแรงกาย	แรงใจ	และมีทัศนคติใน
การท�างานที่ดี	มุ่งมั่นไปสู่ชัยชนะด้วยกัน	จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม	และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ	พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ภายนอกมาท�าการส�ารวจความรูส้กึ	ความคดิเหน็พนกังานต่องาน	บรรยากาศในการท�างาน	และต่อองค์กร	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์	(Statistical	Package	for	the	Social	Science	=	SPSS)	ด�าเนินการโดยบริษัท	เอช	อาร์	ทีม
เวอร์ค	ซึ่งผลการส�ารวจในปี	2556	สูงขึ้นกว่าปี	2555	ร้อยละ	3.10	

ปี	 ได้คะแนน	

(คะแนนเต็ม5)	

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	

2555	 3.686	 73.72	%	

2556	 3.841	 76.82	%	

	จากผลการส�ารวจดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้	ซึ่งบริษัทฯ	ได้วางแผนการปรับปรุงในปี	2557	ตามแนวทาง	
Happy	Work	Place	และตามที่ที่ผู้ท�าการส�ารวจได้เสนอแนะไว้ดังนี้	

•	 พบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงานโดยพบภาพความสุขจากการท�างานร่วมกัน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.90	
ซึ่งถือเป็นโอกาศดีอย่างยิ่งที่จะให้บุคคลากรกลุ่มหัวหน้างาน	ช่วยปรับทัศนคติของพนักงานและสร้างความผู้พันให้กับ
องค์กรในด้านต่างๆ	เพื่อช่วยลดอัตราการลาออก

•	 พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มั่นใจในศักยภาพการท�างานของตน	โดยประเมินจากความทุ่มเทให้กับงาน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	
4.25	ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด	บริษัทฯ	ต้องให้การสนับสนุนระบบการโค้ชโดยพนักงาน	เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจภาย
ใต้ความทุ่มเทที่มีต่องานจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

•	 พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับใครๆ	ว่าเป็นพนักงานของ	QTC	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.16	ซึ่งเป็น	
โอกาศดทีีบ่รษิทัจะเตมิเตม็บรรยากาศแห่งความภาคภมูใิจขยายวงกว้างไปสูบ่คุคลอืน่ๆ	ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

•	 ข้อค�าถามส�ารวจทัศนคติ	“เชิงลบ”	ทั้งหมด	16	ข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมากถึง	11	ข้อคิดเป็นร้อยละ	
86.75	ของค�าถามเชิงลบ	จึงเป็นข้อที่องค์กรจะต้องท�า	ความรู้สึกเฉยๆ	หรือไม่แน่ใจ	ของพนักงาน	โดยการปรับทัศนคติ
เสียใหม่ให้ดีขึ้น	และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ	ด้วยความสัมพันธ์ของพนักงานกลุ่มหัวหน้างาน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมส่งเสริม Happy Work Place ในปี 2556

กิจกรรมการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี

QTC	LEAGUE	CUP	2013

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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กิจกรรม	“อาสา	พาเพื่อนสุข”
				เป็นการจดัแสดงมนิคิอนเสริต์ใน
สวนของพนกังานชมรมคนรกัดนตรี	
เดือนละ	1	ครั้ง	
				แบ่งปันความสขุให้พนกังาน	และ
ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้แก่
พนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ

กิจกรรมท่องเที่ยว	
และพักผ่อนประจ�าปี	2556
ณ	อิมภูฮิลล์	วังน�้าเขียว

กิจกรรมวันสงกรานต์	–	
รดน�้าด�าหัวตามประเพณี

บรรยายธรรมโดย
พระมหาสมปอง	ตาลปุโต

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย	
“รักแม่ที่สุด	เพราะแม่คือสุดที่รัก”	
“รักพ่อที่สุด	เพราะพ่อคือสุดที่รัก”

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

		 บรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิความปลอดภยัให้แก่พนกังาน	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ	
การบาดเจ็บ	และการเจ็บป่วยในการท�างาน	และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ	และขจัด	หรือควบคุมความไม่
ปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	โดยได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองพนกังาน	พร้อมทัง้เผยแพร่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัทราบทาง	http://www.qtc-energy.
com/index.php/qtc53055

		 เป้าหมายหลักในการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	คือ	อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์	
(Zero	Accident)	ซึง่พนกังานทกุระดบัในองค์กรได้ให้ความส�าคญัและให้ความร่วมมอืในการตรวจหา	และขจดัความไม่ปลอดภยัใน
การท�างาน	ผลการด�าเนินงานในรอบ	3	ปีที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมาย	แต่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด	โดยใน
ปี	2556	มจี�านวนครัง้ทีเ่กดิอบุตัเิหตลุดลงจากปี	2555	ร้อยละ	43.33	และมจี�านวนวนัทีพ่นกังานต้องหยดุงานเนือ่งจากเกดิอบุตัเิหตุ
ลดลงจากปี	2555	ร้อยละ	95.74	ซึง่บรษิทัฯ	ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะลดการเกดิอบุตัเิหตใุห้เป็นศนูย์ให้ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ด้วยแผนงาน
ด้านความปลอดภัย	และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อไป

		 ตารางแสดงสถิตการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานเปรียบเทียบ	3	ปี	ย้อนหลัง

ความรุนแรง/ความเสียหาย

จ�านวนครั้ง/	ปี

2554 2555 2556

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

ทรัพย์สินเสียหาย 7 13 8

ได้รับบาดเจ็บไม่หยุดงาน 9 14 8

ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 3 3 1

รวมจ�านวน(ครั้ง) 19 30 17

รวมจ�านวนวันหยุดงาน	(วัน) 92 47 2

	 	 กราฟแสดงสถิตการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานเปรียบเทียบ	3	ปี	ย้อนหลัง

	

		 บริษัทฯ	ได้ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในด้านความปลอดภัยในการท�างาน	เพื่อเป็นการขจัดและป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ผ่านการอบรม	และการจัดกิจกรรมมากมาย	เช่น

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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กิจกรรม	KYT		การหยั่งรู้อันตรายก่อนการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	และลดการเกิด

อุบัติเหตุในการท�างาน	

ข่าวสารด้านความปลอดภัยและสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	เข้าถึงข้อมูล	และใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร

การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
พนักงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท�างาน
โดยวิทยากรจากภายนอก
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
และสร้างเสริมสุขภาพ

ระหว่างวันที่	16-17	กรกฎาคม	2556

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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 • ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
		 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม	โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความ
เหมอืนหรอืความแตกต่าง	ไม่ว่าจะทางกาย	หรอืจติใจ	เชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	อาย	ุการศกึษา	หรอืเรือ่งอืน่ใด	โดยก�าหนดแนวทางปฏบิตัิ
ต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน	เมื่อมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้นบริษัทฯ	จะหาทางยุติโดยเร็ว	เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ	โดยก�าหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับในการท�างาน	

		 ในส่วนของการพัฒนาความรู้	ความสามารถในการท�างานของพนักงานทุกระดับ	บริษัทฯ	ถือเป็นเรื่องส�าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย	จึงได้ก�าหนดเป็นเป้าหมายระดับองค์กร	2	เรื่องด้วยกันคือ

1.	 เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้	Gap	ลดลงอย่างน้อย	
50%	ต่อปี	โดยในปี	2556	สามารถลด	Gap	ลงจากปี	2555	ได้ร้อยละ	59.42

2.	 เพือ่มุง่มัน่ในการพฒันาทรพัยากรบคุคลตามรายวชิาชพีสาขาโดยต้องได้เข้ารบัการอบรมตามรายสาขาอย่างน้อย	50%	ต่อปี

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี	2556

การพัฒนาในการท�างาน
(On-the-Job	Training)

การก�าหนดมาตรฐานความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นของแต่ละต�าแหน่งงาน
ต่างๆ	แล้วหวัหน้างานรบัผดิชอบอบรม	สอนงานให้พนกังานในต�าแหน่ง
งานดงักล่าวสามารถท�าได้ตามระดบัความรูแ้ละทกัษะทีต้่องการ	โดยมี
การตดิตามประเมนิผลโดยใกล้ชดิเป็นประจ�า	เพือ่มุง่มัน่พฒันาบคุลากร
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้	
Gap	ลดลงอย่างน้อย	50%	ต่อปี	

คนที่มี	Gap	69	คน
คนที่Gap	ลดลงได้	50%	มี	
41	คน	คิดเป็น59.42	%

การอบรมภายในบริษัท
(In-house	Training)

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก	(Core	Competency)
หลกัสตูรตามขดีความสามารถในการจดัการ(Managerial	Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน	(Function	Competency)
หลักสูตรพิเศษอื่นๆ

47	หลักสูตร
190	ราย

ชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย	37/คน/ปี

การอบรมภายนอก
(Public	Training)

การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก 96	หลักสูตร
71	ราย

ชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย	16/คน/ปี

รายงานประจ�าปี 2556
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		 บริษัทฯ	ได้จัดสถานที่และสวัสดิการต่างๆ	ให้พนักงานทุกระดับได้สามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม	และตามอัธยาศรัย	เช่น	
ห้องซ้อมดนตรีสากล	สนามเปตอง	ห้องสมุดตู้คอนเทรนเนอร์	ห้องนอนพักผ่อนติดแอร์	ร้านค้าสวัสดิการ	หอพักส�าหรับพนักงานต่าง
จังหวัดเป็นต้น

ห้องซ้อมดนตรีสากล	
และเวทีในการแสดงออก

		ห้องสมุดตู้คอนเทรนเนอร์
เพื่อการเรียนรู้

บรรยากาศในสวนพักผ่อน

ห้องอาหารได้มาตรฐาน	Clean	
Food	Good	Taste	ระดับทอง
บริการพนักงานทุกระดับด้วย
การควบคุมเมนูอาหาร
ตามหลักโภชนาการ

และควบคุมราคาข้าวเปล่า
และกับข้าว	2	อย่าง	20	บาท

5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 • สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

		 “หม้อแปลงไฟฟ้า”	คือสินค้าของบริษัทฯที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.	384-2543)	หม้อแปลงทุก
เครือ่งก่อนส่งถงึลกูค้าจะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏบิตักิารทดสอบทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO/IEC17025	เพือ่ให้มัน่ใจว่า
หม้อแปลงไฟฟ้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน	IEC60076	หรือ	TIS	หรือ	ANSI	หรือ	AS60076	และเป็นไปตามความต้องการของ
ลกูค้า	และมกีารบรหิารจดัการด้วยระบบมาตรฐานๆ	ทีเ่กีย่วข้องเช่นด้านการบรหิารจดัการคณุภาพ	ISO9001	ด้านการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อม	ISO14001	และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	OHSAS18001	

รายงานประจ�าปี 2556
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	 	 “หม้อแปลงไฟฟ้า”	จดัเป็นเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีใ่ช้กบัไฟฟ้าแรงสงูซึง่มคีวามอนัตรายถงึชวีติ	ผูท้ีม่คีวามต้องการใช้หม้อแปลง	
ไฟฟ้าจึงเป็นลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา	หรือผู้ออกแบบ	หรือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี	และบริษัทฯ	จะจัดส่งคู่มือการ
ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง	อย่างไรก็ตาม	“ผู้บริโภค”	อาจจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	
เช่นบุคคลทั่วไปที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	หรือเจ้าของกิจการตัวจริงที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ	
ดงันัน้การตดิตัง้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าจงึมรีะเบยีบของการไฟฟ้าเข้ามาควบคมุเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัวศิวกรรม	และความปลอดภยั	
และทางการไฟฟ้าท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า	อย่างไรก็ดีที่ผลิดภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ	
ควิทซี	ีทกุเครือ่ง	จะตดิฉลากเบอร์โทรศพัท์ให้บคุคลทัว่ไปสามารถเหน็และโทรตดิต่อได้ในกรณฉีกุเฉนิ	หรอืมข้ีอร้องเรยีน	มข้ีอกงัวลใดๆ	
ตลอด	24	ชั่วโมง

	 	 “บริการตรวจเช็ค	ซ่อม”	คือการบริการของบริษัทฯ	มีทีมช่างไว้คอยบริการ
ตลอด	24	ชัว่โมง	การปฏบิตังิานยดึหลกัตามมาตรฐาน	ISO9001,	ISO14001	และ	
OHSAS18001	ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของลูกค้าทุกครั้งจะต้องได้รับการ
ยืนยันจากลูกค้าและชี้แจงขั้นตอนต่างๆ	ที่จะให้บริการอย่างละเอียด	และปฏิบัติ
งานตามกฎแห่งความปลอดภัย	และให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มีการเตรียม
และซ้อมแผนในกรณีฉุกเฉินเช่นการเกิดเหตุน�้ามันหกรั่วไหล	การเกิดเหตุไฟไหม้	
เป็นต้น

 • การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

	 	 บรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการแสดงข้อมลูทีถ่กูต้องของสนิค้าจงึ
ก�าหนดให้ตดิ	Name	plate	แสดงข้อมลูเกีย่วกบัหม้อแปลงฟ้าไว้ทีต่วัหม้อแปลงไฟฟ้า	
และเนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสนิค้าทีม่คีวามเฉพาะ	มอีายกุารใช้งานมากกว่า	
20	ปี	การ	Design	ของหม้อแปลงแต่ละเครื่องอาจมีความแตกต่างกันตามความ
ต้องการของลกูค้า	ดงันัน้รายละเอยีดทีร่ะบไุว้
บน	Name	plate	ทีต่ดิแสดงไว้จงึมคีวามส�าคญั
มาก	ต้องสามารถสอบกลับไปยังข้อมูลการ
ผลิต	ข้อมูลการออกแบบในอดตีได้	จึงจ�าเป็น
ต้องเลือกใช้แผ่นสแตนเลสกัดสีซึ่งเป็นวัสดุที่
มีความคงทนไม่ลบเลือน

	 	 นอกจากนี้ยังติดสติ๊กเกอร์ทนแสง	UV	
มีอายุการใช้งาน	3	ปีเพื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์	
สถานที่ติดต่อ	เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ
โทร.แจ้งเหตฉุกุเฉนิ	หรอืแจ้งข้อร้องเรยีหรอืข้อ
กงัวลต่างๆ	ได้และในทกุรอบการเข้าไปบรกิาร
หากพบว่าสติก๊เกอร์ลบเลอืนแล้วกจ็จะท�าการ
เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่

บอกแรงดันไฟ
บอกขนาดหม้อแปลง

บอกมาตรฐาน	มอก. บอกต�าแหน่งกราวน์Name	plate
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 • การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

		 บรษิทัฯ	มนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในห่วงโซ่ธรุกจิ	อนัได้แก่	ลกูค้า	ผูถ้อืหุน้	คูแ่ข่งทางการค้า	คูค้่า	พนกังาน	
สงัคมและสิง่แวดล้อม	และได้ประกาศไว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	โดยมแีนวปฏบิตัิ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ดังต่อไปนี้

•	 ให้การเอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม	โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	และการรักษาความลับของลูกค้า	รวมทั้งให้บริการที่มี
คุณภาพด้วยความเชี่ยวชาญในอาชีพ	ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

•	 น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบ
ถ้วน	ถกูต้อง	และมช่ีองทางการรบัข้อร้องเรยีน	เพือ่เปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรยีนเกีย่วกบัการบรกิาร	และด�าเนนิ
การอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

•	 ให้บริการที่เป็นเลิศ	ด้วยคุณภาพ	และประสิทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
•	 ให้การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
•	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า

ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
•	 ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	เป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
•	 ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงตามเวลาที่ก�าหนด
•	 สนับสนุนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
•	 รับประกันสินค้า	ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม	และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

http://qtc-th.listedcompany.com/code_of_conduct.html

	 	เนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสนิค้าทีม่คีวามจ�าเพาะ	ต้องมกีารควบคมุการตดิตัง้ด้วย
ความรู้ทางวิศวกรรม	และควบคุมการใช้งานโดยการไฟฟ้า	ไม่ใช้สินค้าที่คนทั่วไปสามารถ
ซื้อและน�าไปใช้ได้อย่างอิสระ	แนวทางในการสื่อสารทางการตลาด	บริษัทฯ	จึงเลือกใช้วิธี
การจดัท�าแคตตาลอ็กส�าหรบัลกูค้า	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการผลติของบรษิทัฯ	
และมข้ีอมลูทางเทคนคิของหม้อแปลงไฟฟ้า	ให้ลกูค้าใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจซือ้เบือ้ง
ต้น	และนอกจากนั้นทีมงานขายของเราซี่งเป็นวิศวกรด้านไฟฟ้า	ก็จะสามารถให้ข้อมูลราย
ละเอียด	และให้ค�าปรึกษาต่างๆ	แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน	รวดเร็ว	ตามความเป็นจริง	ราย
ละเอียดของแคตตาล็อกและข้อมูลทางเทคนิคสามารถดูได้จาก	http://www.qtc-energy.
com/index.php/technical-data?lang=th

	 ส�าหรับการท�าตลาดในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ	์บริษัทฯ	จะใช้วิธีการออก
บูธตามงานที่มีความเชื่อมโยงกันกับลักษณะสินค้าและบริการของบริษัทฯ	เพื่อให้สามารถ
เจาะถึงตัวลูกค้า	และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมงานได้โดยตรง	เช่น
งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย	(TEMCA	2013)	เมื่อวันที่	16-17	สิงหาคม	
2556	ณ	โรงแรมรอยัล	คลิฟ	โฮเต็ล	กรุ๊ป	พัทยา
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6  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

	 	 การจัดการพลังงาน

	 	 ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ	พลังงานที่ส�าคัญคือ	พลังงานไฟฟ้า	ในปี	2555	บริษัทได้ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาผู้
ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด	(Clean	Technology)	ของจังหวัดระยอง	และในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตใหม่	เช่นการถอดเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากและมีอัตราการใช้พลังงานสูง
ออกจากกระบวนการผลติ	พร้อมตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่ทีล่ดการใช้พลงังานและมปีระสทิธภิาพสงูกว่าเข้ามาแทนที	่เพือ่ตอบสนอง
ก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปผลการด�าเนินงานเป็นตัวเลขได้

	 	 บริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าต่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานถึงแม้ว่าโรงงานผลิตจะไม่ได้อยู่ในข่ายการควบคุมโรงงานที่ต้องมี
โครงการอนุรักษ์พลังงานก็ตาม	โดยการสมัครเข้าโครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดการระบบมาตรฐาน	ISO50001	;	TLC	
ISO50001	ของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ผ่านการคดัเลอืกให้เข้าโครงการแล้ว	และจะเริม่ด�าเนนิ
โครงการในปี	2557	โดยวางแผนขอรบัการรบัรองระบบ	ISO50001	ในต้นปี	2558	ทัง้นี้	เพือ่ประโยชน์ในการน�าความรูม้าบรหิาร
จัดการ	การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรม

	 	 การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต	

	 	 ควิทซี	ีมกีารจดัซือ้วตัถดุบิหลกัในการผลติเช่น	ลวดทองแดง	ทองแดงแผ่น	เหลก็ซลิกิอน	และน�า้มนัหม้อแปลง	จากแหล่งผลติ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยมีวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า	รวมถึงข้อ
ก�าหนดทางกฎหมาย	ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้จัดท�าโครงการ	5ส	เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมีที่ปรึกษาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	
(ไทย-ญี่ปุ่น)	และได้เข้าโครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้วยระบบ	Lean	ด้าน	Standard	โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียวัตถุดิบในการผลิต	ซึ่งโครงการทั้ง	2	นี้ได้ด�าเนิน
การอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานส�าคัญของพนักงานในองค์กรในการเข้าสู่โครงการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	ในปี	
2557	โดยทีมที่ปรึกษาจาก	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	เบสท์	จ�ากัด	น�าโดยอาจารย์	ดร.วีรพจน์	ลือประสิทธิ์สกุล

	 	 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว	Green	Industry	

	 	 ควิทซีไีด้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อม	จงึได้เข้าร่วมโครงการพฒันา
อตุสาหกรรมสเีขยีว	(Green	Industry)	กบักระทรวงอตุสาหกรรม	จากผลการประเมนิ	ควิทซี	ีได้รบัการรบัรอง	“อตุสาหกรรมสเีขยีว	
ระดบั	3”	การรบัรองเลขที	่3-2730/2556	ระยะเวลาการรบัรองตัง้แต่วนัที	่19	มถินุายน	2556	ถงึวนัที	่18	มถินุายน	2559	ซึง่แสดง
ถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	และมีการติดตามประเมินผล	ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	ได้
ก�าหนดเป้าหมายขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4	ภายในปี	2558

 • การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

	 	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของ	
บรษิทัฯ	จงึได้น�าระบบบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	ISO14001	เข้ามาประยกุต์ใช้ในองค์กรและประกาศเป็นนโยบายสิง่แวดล้อม	
http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56015	เพือ่เป็นแนวทางให้พนกังานทกุระดบัปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	โดยมส่ีวน
งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติและการด�าเนินการต่างๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก�าหนด	และสอดคล้องกับมาตรฐาน

	 	 การควบคุมมลพิษ

	 	 คณุภาพน�า้ทิง้	:	โรงงานควิทซีไีม่ได้ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีม่แีหล่งน�า้ดบิทางธรรมชาต	ิและกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	ของ
ควิทซี	ีไม่มกีารใช้น�า้ในขัน้ตอนการผลติหลกั	มเีพยีงการใช้น�า้เพือ่การหล่อเยน็แบบหมนุเวยีนของเตาอบ	Vaccum	และการใช้น�า้
เพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงานซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้า	และจะน�าน�้าส่งก�าจัดปีละ	1	ครั้งซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�าหนด	นอกจากนี้เรายังใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานในบริษัทฯ	ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าในปี	2556	เป็นดังนี้
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	 ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงงาน	ณ	จุดสุดท้ายประจ�าปี	2556

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ผลการตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/56 2/56
19/2/56 16/9/56

BOD5 8.3 4.8 ≤	20 mg/l
Oil	and	Grease 0 0 ≤	5 mg/l
PH 8 6.3 5.5-9.0 -
Sulfides 0.53 0.6 ≤	1 mg/l	as	H2S
Suspended	Solids 38 11 ≤	50 mg/l
Temperature 33 29 ≤	40 °C
Total	Dissolved	Solids 42 64 ≤	3000 mg/l
Total	Kjeldahl	Nitrogen <5 <5 ≤	100 mg/l	as	H2S

	 ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงอาหาร	ณ	จุดสุดท้ายประจ�าปี	2556

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลตรวจ
มาตรฐาน หน่วย1/56 2/56 3/56 4/56

19/2/56 16/9/56 3/12/56 14/1/57
BOD5 266 155 92.5 84 ≤	20 mg/l
Oil	and	Grease 22.2 16 6 4 ≤	5 mg/l
PH 7.8 6 5.98 6.54 5.5-9.0 -
Sulfides 0.53 2.17 0 0.84 ≤	1 mg/l	as	H2S
Suspended	Solids 76 128 6 77.5 ≤	50 mg/l
Temperature 28 28 26 25.4 ≤	40 °C
Total	Dissolved	Solids 409 306 346 124 ≤	3000 mg/l
Total	Kjeldahl	Nitrogen 30 15 16 11 ≤	100 mg/l	as	H2S

		 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงอาหาร	ณ	จุดสุดท้ายพบว่ายังมีค่าบางตัวที่ยังไม่ผ่านตามมาตรฐาน	บริษัทฯ	จึงได้
ก�าหนดมาตรการให้ดูดน�้าทิ้งนี้ในบ่อกักเก็บไปก�าจัดเดือนละ	1	ครั้งโดยผู้ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร	
และในปี	2557	ได้วางแผนการปรับปรุงและเผ้าระวังอย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือ	ท�าให้คุณภาพน�้าทิ้งจากโรงอาหารผ่านค่าตามที่
กฎหมายก�าหนด

		 คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง	:	ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงของคิวทีซี	มีขั้นตอนของการอบหม้อแปลงโดยใช้เตาอบ	
Vaccum	และเตาอบ	Hot	Air	มีการติดตั้งระบบระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก	ซึ่งอาจมีละอองของน�้ามันหม้อแปลงปะปนอยู่ใน
อากาศ	นอกจากนี้เรายังใช้ระบบ	Dry	Spay	ในการพ่นสีเก็บงานขั้นสุดท้ายซึ่งอาจมีละอองของฝุ่นสีปะปนอยู่ในอากาศ	และส�าหรับ
ขัน้ตอนของการเตรยีมชิน้งานของไม้อดัฉนวนเราได้เลอืกใช้เครือ่งตดัทีม่คีวามปลอดภยัสงูและมรีะบบก�าจดัฝุน่ละอองทีไ่ด้มาตรฐาน	
มีปล่องส�าหรับระบายอากาศสู่ภายนอกซึ่งอาจมีฝุ่นละอองจากการตัดไม้ปะปนอยู่ในอากาศเช่นกัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มี
การตรวจวัดคุณภาพของอากาศที่ระยายออกจากปล่องทั้ง	4	จุดปีละ	2	ครั้ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศประจ�าปี	2556

พารามิเตอร์ พื้นที่

	

มาตรฐาน หน่วย1/56 2/56

21-3-56 16-9-56

Particulate	(ฝุ่นละออง) ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้ 1.3 1.2 400 mg/m3

Oil	mist	(ละอองน�้ามัน) ปล่องเตาตบ	(Vacuum) 3.22 10.05 - -

Oil	mist	(ละอองน�้ามัน) ปล่องเตาตบ	(หม้อแปลงซ่อม) 1.62 2.85 - -

Toluene
ปล่องห้องพ่นสี

1.88 1.88 - -

Xylene 2.17 2.17 870 mg/m3
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	 การจัดการกากของเสีย

		 ควิทซี	ีมุง่เน้นการลดปรมิาณกากของเสยีด้วยการจดัท�าโครงการและการรณรงค์ต่างๆ	เพือ่ลดปรมิาณขยะทัง้จากขยะส�านกังาน	
และขยะจากกระบวนการผลติ	เช่นโครงการคดัแยกขยะประเภทขวดพลาสตกิ	ขวดแก้ว	กระป๋องโลหะ	เพือ่น�าไปจ�าหน่ายโดยพนกังาน
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	

		 ส�าหรับขยะหรือเศษวัสดุจากการผลิต	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการคัดแยกประเภทเป็นขยะขายได้	และขยะที่ปนเปื่อนไม่สามารถขาย
ได้	พร้อมทั้งด�าเนินการขาย	และส่งจ�ากัดตามกฏหมายก�าหนด

	 	 กราฟแสดงสรุปปริมาณเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต	ปี	2554-2556

 • การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

		 โครงการปลกูป่าในโรงงาน	:	จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงานเป็นพืน้ทีส่งู	ไม่อยูใ่กล้แหล่งน�า้ทางธรรมชาต	ิและพืน้ทีป่่าไม้	
พืน้ทีโ่ดยรอบเป็นของชาวบ้านในชมุชนทีท่�าการปลกูมนัสมัปะหลงั	และสบัปะรด	เพือ่ส่งโรงงานอตุสาหกรรม	และเป็นพืน้ทีว่่างเปล่า	
ในฤดฝูนจะมฝีนตกหนกัและมนี�้าหลากผวิดนิ	ในฤดรู้อนจะมคีวามแห้งแล้งและร้อนสงู	บรษิทัฯ	จงึมแีนวคดิทีจ่ะฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม
โดยรอบโรงงานในพืน้ทีว่่างเปล่าประมาณ	4	ไร่	ด้วยการจดัท�าโครงการ	“ปลกูป่าในโรงงาน”	เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและเป็นแนวกนัชน
ทางธรรมชาต	ิใช้พนัธุไ์ม้กว่า	14	ชนดิ	จ�านวน	751	ต้น	โดยให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	เป็นการปลกูฝังและสร้างจติส�านกึ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

กิจกรรม	“ปลูกป่าในโรงงาน”	วันเสาร์ที่	27	กรกฎาคม	2556
พื้นที่ว่างเปล่าในเขตโรงงานจ�านวน	3	ไร่	2	งาน
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		 กจิกรรม	“อาสาปลกูปะการงั	คนืสมดลุย์สูท้่องทะเลไทย	:		
เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ	“คิวทีซี	อาสา	ชวนกันท�าดี”	ด้วย
ตระหนักดีว่าแนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความ
ส�าคัญเป็นแหล่งที่อยู	่และหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด	แนว
ปะการงัจงึเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของสิง่มชีวีติในทะเล	
เป็นแหล่งทีม่าของอาหาร	แหล่งรายได้จากการท�าประมง	การท่อง
เทีย่ว	และยงัเป็นบรเิวณทีป้่องกนัความรนุแรงของกระแสคลืน่ลม
ให้แก่พืน้ทีช่ายฝ่ัง	ในปัจจบุนัพืน้ทีแ่นวปะการงัของประเทศไทย
มีแนวโน้มเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้น	โดยมีสาเหตุทั้งจากมนุษย์และที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	จะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

		 บริษัทฯ	จึงจัดกิจกรรม	“อาสาปลูกปะการัง	คืนสมดุลย์สู่ท้องทะเลไทย”	ขึ้นเมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2556	ณ	บริเวณพื้นที่ริมหาด
แสมสาร	ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของ	“ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล	และการอนุรักษ์”	มีอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	80	คน	จ�านวน
ปะการัง	80	กิ่ง	โดย	อาจารย์ประสาน	แสงไพบูลย์	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	
และประธานมูลนิธิฯ	เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งและแนวปะการัง	รวมถึงความส�าคัญต่อการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แนวปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่	กิจกรรมนี้	QTC	มีเป้าหมายในการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์	และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติ	ให้กับ	QTC	อาสาทุกคน	และรวมถึงการน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่คนที่รักรอบข้างเพื่อให้
ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	

7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 • บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

		 กว่า	17	ปีที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	ซึ่งแต่เดิม
พื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม	มีนิคม
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย	ชาวบ้านจึงเปลี่ยนอาชีพจากการท�าเกษตรกรรม	มาท�าอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	
และการสร้างหอพัก	หรืออพาตเม้นต์เพื่อรองรับแรงงานจากนอกพื้นที่

		 คิวทีซี	เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่สร้างโอกาส	และสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่	มีนโยบายที่จะรับพนักงานที่มีความสามารถตรง
ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ	เข้าร่วมงาน	เปิดโอกาสให้แม่ค้าในพืน้ทีม่าท�าอาหารขายโดยไม่มกีารเกบ็ค่าพืน้ที่	หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	แม่ค้า
ลงทนุเพยีงวตัถดุบิทีจ่ะท�าอาหารเท่านัน้	โดยทีท่างบรษิทัฯ	จะท�าการควบคมุราคาอาหาร	และคณุภาพของอาหาร	พร้อมทัง้จ่ายเงนิ
ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับแม่ค้าที่เกิดจากส่วนต่างของราคาสินค้า	
		 ควิทซี	ีได้จดักจิกรรม	“เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทซี”ี	ขึน้ต่อเนือ่ง	2	ปี	ด้วยการเชญิผูน้�าชมุชน	พระ	ชาวบ้าน	คณุครแูละตวัแทน
นกัเรยีน	โรงพยาบาลชมุชน	เข้ามาเสวนาและชมกระบวนการผลติของบรษิทัฯ	โดยจดุประสงค์หลกัคอืการรบัฟังข้อคดิเหน็จากชมุชน
เกีย่วกบัความต้องการทีจ่ะให้บรษิทัฯ	เข้ามาร่วมพฒันาชมุชน	เพือ่ให้เป็นไปตามความต้องการและตรงกบัความสามารถของบรษิทัฯ	
และยังเป็นโอกาสให้บริษัทฯ	ได้สื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯด้วย	พร้อมกันนี้บริษัทฯ	ได้มอบ
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 • การมีส่วนร่วมในชุมชน

		 คิวทีซี	ให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	กับชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอมา	ถึงแม้ว่าการ
ด�าเนินงานของโรงงานจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในชุมชน	สังคม	หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญก็ตาม	โดยความร่วมมือต่างๆ	
จะผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความถนัดของบริษัทฯ	และเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนใน
ชุมชนได้	เช่น

		 กิจกรรม	คิวทีซ	ีอาสา	รักเด็ก	เป็นกิจกรรมที่คิวทีซีได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี	โดยการเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต�าบลมาบยางพรในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ทีมงานอาสา	รักเด็ก	จะออกบูธ	เพื่อจัดการละเล่นแจกของขวัญ	ของรางวัลแก่เด็ก	
	ซึง่ในแต่ละเกมส์กจ็ะสอดแทรกความรูด้้านความปลอดภยัฯ	และการส่งเสรมิสขุภาพไปด้วย	โดยในปี	2556	ควิทซีไีด้ร่วมจดังานวนั
เด็กแห่งชาติ	ณ	โรงเรียนบ้านมาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	มีนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชน	และพื้นที่ใกล้เคียงเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่า	1,500	คน

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น	ทุกโรงเรียน	ระดับชั้นละ	1	
ทนุรวมทัง้สิน้	33	ทนุ	ผลการเสวนาครัง้ที	่2	ประจ�าปี	2556	มปีระเดน็
ที่บริษัทฯ	จะน�ามาพิจารณาและสามารถท�าให้เกิดขึ้นได้ดังนี้

•	 โรงเรยีนต้องการความสนบัสนนุจากบรษิทัฯ	เกีย่วกบัการ
ให้โอกาสแก่นกัเรยีนในการเรยีนรูใ้นโรงานอตุสาหกรรม	
เพื่อจุดประกายฝันให้แก่เด็กๆ

•	 โรงเรยีนต้องการให้บรษิทัฯ	ใช้ความสามารถเฉพาะของ	
บคุคลากร	ไปร่วมพฒันาความสามารถในด้านต่างๆ	ให้
แก่คุณครู	และนักเรียน

•	 วัด	โรงเรียน	และโรงพยาบาล	ในชุมชน	ต้องการให้
บริษัทฯ	สนับสนุนหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้คนในชุมชน	
ที่ใช้บริการในพื้นที่วัด	โรงเรียน	และโรงพยาบาล

•	 ชมุชนต้องการให้บรษิทัฯ	มส่ีวนร่วมในกจิกรรมตามประเพณต่ีางๆ	ของคนในชมุชนเช่น	กจิกรรมวนัผูส้งูอาย	ุกจิกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา	งานบวช	งานศพ	ของคนในชุมชนเป็นต้น

กิจกรรม	
เสวนาประชาคม
ชุมชนพบคิวทีซี
วันพฤหัสบดี

ที่	15	สิงหาคม	2556
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		 กจิกรรม	สปัดาห์ความปลอดภยั	และสร้างเสรมิสขุภาพ	เป็นกจิกรรมจดัภายในองค์กรเพือ่ส่งเสรมิความตระหนกัด้านความ
ปลอดภยั	และสขุภาพของพนกังาน	แต่เนือ่งจากความต้องการของโรงเรยีนในเขต	ต.มาบยางพร	ทีต้่องการให้นกัเรยีนได้มโีอกาสใน
การเรียนรู้	ทางบริษัทฯ	จึงได้เชิญตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง	4	แห่งในเขตชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อสร้างความตระหนักและ
ให้เห็นถึงอันตรายต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานประกอบการ	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2556	ซึ่งได้รับความร่วมมือ	และเป็นที่ชื่นชม
ของคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

		 กิจกรรม	ในโครงการ	“วัดสร้างสุข”	เป็นกิจกรรมในความสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	และสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี	ไทย-ญีปุ่น่	(สสท.)	และความร่วมมอืจากพนัธมติรองค์กรเอกสารชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	โดย
การประยุกต์แนวคิดกิจกรรม	5ส	ที่ประสบความส�าเร็จในสถานประกอบการ	ไปจัดการพื้นที่ในวัด	ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
สะอาด	น่าอยู่	มีสโลแกนว่า	“เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข	โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความมีวินัย	ผ่านวิถี	5ส”	ในมุม
ของคิวทีซีเองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีต่อสังคม	และการมีส่วนร่วม	แก่พนักงานของบริษัทฯ	โดยในปี	2556	คิวทีซีได้จัด
ทีมงานอาสาเข้าร่วมกิจกรรม	“วัดสร้างสุข”	อย่างต่อเนื่อง	จากความสามารถของทีมงานที่ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ	ในปี	2557	
บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้สมัครเข้าโครงการ	1	วัด	1	โรงงาน	โดยเลือกวัดในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่

กิจกรรม	สัปปะยะ	
วัดด่าน	พระราม	3

กิจกรรม	สัปปะยะ	
วัดสุทธิวราราม	
เจริญกรุง

		 กจิกรรม	ละลายพฤตกิรรมน้องๆ	ค่าย	“English	Camp	2013	”	จากความสามารถด้านภาษาองักฤษ	ร่วมกบัความสามารถด้าน
การสร้างทมีของทมีงานควิทซี	ีเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตชมุชน	ทางโรงเรยีนบ้านห้วยปราบ	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	
จ.ระยอง	จึงขอความสนับสนุนจากบริษัทฯ	ให้ช่วยจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของน้องๆ	นักเรียนระดับปฐมศึกษาปีที่4-6	จ�านวน	
200	คน	เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก�าลังใจ	และความสามัคคี	ก่อนการเข้าค่าย	“English	Camp	2013	“	ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น	เมื่อ
วันที่	4	กันยายน	2556
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	 การพฒันาความสามารถด้านการใช้	
ภาษาอังกฤษ	จากแผนการพัฒนาความ
สามารถด้านการใช้ภาษาองักฤษของพนกังาน
เพือ่รองรบั	AEC	ในปี	2558	โดยการใช้ครตู่าง
ชาตเิจ้าของภาษาจากสถาบนัสอนภาษา	ecc	
เข้ามาจัดการสอนที่โรงงานให้กับพนักงาน
กลุม่ทีค่วรพฒันา	ในเวลาหลงัเลกิงานสปัดาห์
ละ	2	ครั้ง	ครั้งละ	2	ชั่วโมง	ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ผู้น�าชุมชน	และผู้บริหารโรงเรียนให้ความ
สนใจ	และขอมส่ีวนร่วมโดยการขอโค้วต้าให้
กบัครผููส้อนภาษาองักฤษโรงเรยีนละ	2	ท่าน	
รวม	8	ท่าน	เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถ

ด้านภาษาของครผููส้อนและน�ากลบัไปพฒันาการเรยีนการสอนให้แก่เดก็นกัเรยีน	ทางบรษิทัฯ	มองเหน็ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะยาวและ
ยั่งยืนแก่ทั้งครูและนักเรียน	จึงให้การสนับสนุนคุณครูเข้ามาร่วมเรียนกับพนักงานของบริษัทฯ	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวยังคงด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

	กิจกรรม	คิวทีซีร่วมใจ	ช่วยผู้ประสบภัย
พายไุต้ฝุน่	“ไห่เยีย่น”	ทีฟิ่ลปิปินส์	:	เป็นการ
รวมกลุ่มกันของชมรมคนรักดนตรี	จัดแสดง	
มนิคิอนเสร์ิตในสวนเมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	
2556	เพือ่รวบรวมเงนิบรจิาคจากพนกังานและ
ผู้บริหารจ�านวน	20,749	บาท	ส่งผ่านความ
ช่วยให้ผูป้ระสบภยัผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	

	กจิกรรม	ในโครงการ	“รวมใจพีน้่อง	สูท้่องถิน่”	
เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังานน�าเสนอ
โครงการพฒันาท้องถิน่บ้านเกดิ	มาจดัประกวด
แข่งขนักนัปีละ	1	ครัง้	ซึง่จดัมาอย่างต่อเนือ่งเป็น
ปีที	่3	โดยบรษิทัฯ	สนบัสนนุเงนิทนุในโครงการ
ไม่เกนิ	30,000	บาท	ในปี	2556	โครงการทีไ่ด้
รับการคัดเลือกคือโครงการ	“ศาลาธรรมใจ	
คนืพีน้่องทางไกลสูบ้่านเกดิ”	โดยทมีคณุสรุตัน์	
พาโนมัย	บริษัทฯ	จึงได้ให้การสนับสนุน
ปนูซเีมนต์เพือ่ใช้ในการก่อสร้างจ�านวน	12,600	

กโิลกรมั	มลูค่ารวมประมาณ	30,000	บาท	เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	2556	เพือ่ให้ทางวดัน�าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของเจ้าของโครงการฯ	โครงการ
นี้ท�าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	พ่อ	แม่	ญาติพี่น้อง	ของพนักงานก็เกิดความภูมิใจในตัวของพนักงานที่เป็น
ผู้น�าสิ่งดีๆ	เข้าไปสู่ชุมชนบ้านเกิด

	 กิจกรรม	ในโครงการ	“ค่ายหุ่นยนต์	ค่ายวิทยาศาสตร์	และสารสนเทศน์”	เป็นการให้ร่วมมือ	และให้ความสนับสนุนอุปกรณ์
ทดลองทางวทิยาศาสตร์แก่คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุและเข้า
ร่วมโครงการนี้ต่อเนื่อง	บริษัทฯ	เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม	สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส
ในพื้นที่ห่างไกล	อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารความสามารถขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร	์ซึ่งใน
อนาคตอาจกลับมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญ	หรือเป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรได้	
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	 ในปี	2556	ทางค่ายฯ	ได้จัด
กจิกรรม	“สรรสาระ@อนัดามนั”	ขึน้
ทีโ่รงงานบ้านศาลาด่าน	ต.ศาลาด่าน	
อ.เกาะลนัตา	จ.กระบี่	โดยทางควิทซีี
ได้ให้การสนบัสนนุเครือ่งทดสอบไฟฟ้า
สถิตย์	(Static	Electricity	Genera-
tor)	รุ่น	VDG5K	500KVA	VAN	DE	
GRAAFF	GEN	KIT	มลูค่ากว่า	62,489	
บาท	และได้ส่งทีมงาน	CSR	เข้าร่วม
กิจกรรมกับคณะอาจารย์	นักศึกษา	
และนกัเรยีนในท้องถิน่ตัง้แต่วนัที	่4-6	
ธันวาคม	2556	

		 จากความส�าเร็จในการท�ากิจกรรมดังกล่าว	บริษัทฯ	จึงได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ในปี	2557	ในพื้นที่ชุมชนต�าบล
มาบยางพร	เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน	และเยาวชนในพื้นที่ได้สัมผัสการทดลองต่างๆ	ที่น่าตื่นตาตื่นใจ	และสร้างประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ใหม่ๆ	ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ	และคณะนักศึกษามีความยินดีที่จะเข้ามาด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ตามก�าหนดเวลาที่	
ทางบริษัทฯ	และโรงเรียนในพื้นที่พร้อม

 • การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

		 โครงการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน	:	จากความมุ่งมั่นของ	
บริษัทฯ	ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูง	ลดพลังงานสูญเสีย
ในตัวหม้อแปลง	ช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน	ในปี	2555	ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็ก	
Amorphous	ในการวิจัยการออกแบบหม้อแปลงโดยใช้เหล็ก	Amorphous	จนเป็น
ผลส�าเร็จ	และในปี	2556	เราก็ได้เริ่มผลิตหม้อแปลง	Amorphous	ต้นแบบ	ขึ้นมา	3	
ขนาดและได้ผ่านการทดสอบแล้ว	โครงการนี้เป็นที่สนใจของการไฟฟ้านครหลวง	จึง
ได้เรียกทีมวิจัยฯ	ของคิวทีซีเข้าปรึกษา	และขอน�าหม้อแปลงต้นแบบไปทดลองใช้
และเก็บข้อมูลท�าการพัฒนาปรับปรุงต่อไป	ซึ่งหากเป็นผลส�าเร็จตามทฤษฎีจะท�าให้
ประเทศไทยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก	แต่ปัจจุบันโครงการ	
ดังกล่าวได้ชลอตัวลงเนื่องจากเหตุปัจจัยทางการเมือง	และการเปลี่ยนแปลงภายใน
ของการไฟฟ้านครหลวงเอง	

		 แต่ทมีวจิยัฯ	ของควิทซี	ีกย็งัคงเดนิหน้าพฒันาต้นแบบในรุน่อืน่ๆ	ต่อไป	เพือ่น�าเสนอ
ให้กบัลกูค้าทีม่คีวามต้องการ	และเลง็เหน็ประโยชน์ในระยะไกลโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้า	
Green	Industry	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

8  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR
	 •	 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์	(Creative	CSR)

	 •	 การสร้างสรรค์ร่วม	(	Co-Creation	)	กับผู้มีส่วนได้เสีย

	 •	 การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม	(Social	Innovation)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ 
 1  ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมทั้งให้บริการ

ต่างๆ	เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 2/2	ซ.	กรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	แขวงหัวหมาก	ถนนกรุงเทพกรีฑา
	 เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	ฯ10240
ที่ตั้งโรงงาน : 149	หมู่ที่	2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	

อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	21140
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000158
ทุนจดทะเบียน	 : 200	ล้านหุ้น	
ทุนช�าระแล้ว(หุ้นสามัญ) : 200	ล้านหุ้น
เว็บไซต์ : www.qtc-energy.com
นักลงทุนสัมพันธ์ : 0-2379-3089	ต่อ	241
โทรศัพท์ : 0-2379-3089-92
โทรสาร : 02-379-3097

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน	 : 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนน:

รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800,	0-2654-5999
โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี : นายสมคิด		เตียตระกูล			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	หรือ

นางสุมาลี			โชคดีอนันต์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3322	หรือ
นายโกศล		แย้มลีมูล							ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4575

ชื่อบริษัท : บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน : 87/1	อาคารออซีซั่นเพลส	ชั้น	18	ถนนวิทยุ		แขวงลุมพินี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์ : 0-2205-8222
โทรสาร : 0-2654-3339

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ชื่อบริษัท : บริษัท	สามพี	โปรเฟซชันนัล	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน : 10/186	อาคารเดอะเทรนดี้	ออฟฟิศ	ชั้น	25	ซอยสุขุมวิท13	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย

เหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110																											
โทรศัพท์ : 02	168	7688	-	92
โทรสาร : 02	168	7693

	

 2  ข้อมูลส�าคัญอื่น 

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

	 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

 1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
  1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า

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

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

2.	 ขดลวดแรงสูง	ท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงาน
แม่เหล็ก	เพื่อส่งผ่านพลังงานไปยังขดลวดแรงต�า่อีกทอดหนึ่ง	ขดลวดแรงสูงมักท�าจากลวดทองแดงกลมอาบน�้ายา
โดยจะพันทับหรือสวมอยู่บนขดลวดแรงต�่า

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

4.	 ตวัถงัและฝาถงั	เป็นส่วนประกอบทีท่�าหน้าทีเ่กบ็รกัษาน�า้มนัหม้อแปลงไว้	และท�าหน้าทีร่ะบายความร้อนจากภายใน
หม้อแปลงออกสู่อากาศภายนอก	บริษัทฯ	ใช้เทคนิคการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดตัวถังปิดสนิท	(Hermatically	
Sealed)	โดยตัวถังเป็นแบบ	Corrugated	มีครีบระบายความร้อนติดอยู่ที่แต่ละด้านของตัวถังท�าให้ความร้อนถูก
ถ่ายเทสูภ่ายนอกอย่างรวดเรว็	ตวัครบีพบัจากเหลก็แผ่นยาวท�าให้มรีอยเชือ่มน้อยกว่า	โอกาสทีต่วัถงัรัว่ซมึจงึน้อยกว่า
ตัวถังแบบเก่าที่ใช้	Radiator	Fin	เป็นตัวระบายความร้อน	บนฝาถังมักเป็นที่ส�าหรับติดตั้งบุชชิ่งและอุปกรณ์ป้องกัน
ต่างๆ	ของหม้อแปลง

5.	 บุชชิ่ง	(Bushing)	เป็นส่วนที่เป็นจุดรับหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง	ซึ่งสายไฟเข้าและสายไฟออกจะต่อเข้า
ทีบ่ชุชิง่	ภายในบชุชิง่จะมตีวัน�าไฟฟ้าซึง่น�ากระแสไฟฟ้าเข้าไปสูข่ดลวด	ตวับชุชิง่จะเป็นฉนวนเพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีาร
รั่วไหลของไฟฟ้าสู่ตัวถัง

6.	 น�า้มนัหม้อแปลง	เป็นน�า้มนัทีม่คีณุสมบตัเิป็นฉนวนไฟฟ้าทีด่	ีมคีวามบรสิทุธิส์งู	ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าภายในหม้อแปลง
และท�าหน้าที่พาความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศภายนอก

7.	 แท๊ป	เป็นอปุกรณ์ทีท่�าหน้าทีเ่ปลีย่นอตัราส่วนรอบของขดลวด	ท�าให้อตัราส่วนแรงดนัของหม้อแปลงเปลีย่นแปลงไป
ได้ตามต้องที่การ	

8.	 อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	เช่น	อุปกรณ์วัดระดับน�้ามัน,	เทอร์โมมิเตอร์,	วาล์วระบายความดัน	เป็นต้น	ซึ่งท�าหน้าที่ตรวจ
วดัสิง่ต่างๆ	ในหม้อแปลง	เมือ่มสีิง่ผดิปกตจิะส่งสญัญาณไปควบคมุอปุกรณ์ตดัต่อเพือ่ป้องกนัหม้อแปลงจากการเสยี
หายรุนแรง
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	 	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่าย	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 	 	 1.1.1		หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)	

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้า
นครหลวง	หรือการไฟฟ้าภูมิภาค	ที่ส่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่	
11-33	กโิลโวลต์	หรอื	KV	ให้มแีรงดนัไฟฟ้าลดลงมาอยูใ่นระดบัทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรม	
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคารสูง	เป็นต้น

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

1.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มันชนิดปิดผนึก	(Hermetically	Sealed	
Oil	Type	Distribution	Transformer)	หม้อแปลงชนิดนี้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้
น�้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลงและระบาย
ความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกสูภ่ายนอก	โดยตวัถงัหม้อแปลงจะถกูปิด
ผนกึ	(Sealed)	อย่างมดิชดิเพือ่ป้องกนัไม่ให้มอีากาศเข้ามาสมัผสักบัน�า้มนัภายในตวั
หม้อแปลง	จงึท�าให้หม้อแปลงชนดินีม้คีณุสมบตัสิามารถป้องกนัความชืน้ได้เป็นอย่างดี	
ซึง่จะส่งผลท�าให้น�า้มนัหม้อแปลงไม่เสือ่มสภาพได้ง่าย	และยงัช่วยรกัษาสภาพความ
เป็นฉนวนของน�า้มนัหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน	รวมทัง้ช่วยยดืระยะเวลาและลด
ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงได้อกีด้วย	ส่วนใหญ่หม้อแปลงชนดินีจ้ะนยิมใช้
ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

2.	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนัชนดิเปิด	(Open	Type	with	Conservator)	
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเก่าซึ่งนิยมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามันหม้อแปลงเป็น
ฉนวนและตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก	แต่จะมีถัง
น�้ามันส�ารอง	(Conservator)	ติดตั้งอยู่เพื่อรองรับการขยายตัวของน�้ามันหม้อแปลง
ขณะใช้งาน	และมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้	และที่ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุสาร	
ซลิก้ิาเจล	(Silica	Gel)	ซึง่เป็นสารช่วยดดูความชืน้ออกจากอากาศก่อนเข้าสูห่ม้อแปลง	
หม้อแปลงไฟฟ้าชนดินีจ้ะต้องตรวจสอบน�า้มนัหม้อแปลงอย่างสม�า่เสมอทกุ	6-12	เดอืน
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	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบรษิทัฯ	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพสงู	ได้รบัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ	เช่น	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	
มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการออกแบบ	การผลิต	และการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	นอกจากนี้	
บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	เช่น	IEC	60076,	IEEE	Std	C57.12.00,	
VDE	0532,	JEC	204,	AS	2374	เป็นต้น	หรือตามมาตรฐานอื่นๆ	ที่ลูกค้าต้องการ	

	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	เพื่อเป็นการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์	รวมทั้งเพิ่ม
ความเชือ่มัน่ของลกูค้าในตวัผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ให้มากยิง่ขึน้		บรษิทัฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ไปทดสอบความ
สามารถทนกระแสลดัวงจรทีส่ถาบนัทดสอบไฟฟ้าทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก	โดยทีผ่่านมาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	250	KVA,	500	
KVA,	1000	KVA	และ	2000	KVA	ได้ผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	
และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	167	KVA	ได้ผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	KEMA	ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	โดยบริษัทฯ	มีแผนที่จะส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดอื่นๆ	ไปทดสอบ	Short	Circuit	Test	เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อเป็นการเพิม่ขีดความสามารถในการประมูลงานกบัผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐ	รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศ
ให้กว้างขวางมากขึ้น		โดยปี	2555		หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก�าลัง100	KVA	3	Ph	50	Hz	22000-400/230	V.	,	100,500	KVA	
3	Ph	50	Hz	33000-400/230	V.	และ150,300,750	KVA	3	Ph	50	Hz	24000-416/240	V.		ได้ผ่านการทดสอบการทนต่อ
การลัดวงจร	(Short	Circuit	Test)		จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี		

	 	 	 1.1.2		หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัเป็นหม้อแปลงทีใ่ช้ในการปรบัลดแรงดนักระแสไฟฟ้าทีส่่งมาจากแหล่งผลติไฟฟ้าทีผ่่าน
มาตามสายส่งแรงสงู	(Transmission	Line)	ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพือ่ส่ง
ให้ผูใ้ช้ต่อไป				ทัง้นี้	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัทีบ่รษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงทีม่ขีนาดก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	
5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด	72	KV

	 	 ในปี	2555	บรษิทัฯ	ได้มกีารลงทนุปรบัปรงุและต่อเตมิอาคารรวมทัง้ซือ้เครือ่งจกัรเพือ่ผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	เช่น	เครือ่ง
พันคอยล์ที่สามารถพันในเวลาเดียวกันได้	2	คอยล์			เครื่อง	Slit	เหล็กซิลิคอน	เป็นต้น	โดยเครื่องจักรทั้งหมดติดตั้งเสร็จและ
พร้อมเริ่มด�าเนินการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2555	ที่ผ่านมา		

	 	 ในปี	2556		บริษัทฯ	ได้ขยายก�าลังการผลิต	โดยสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	โดยคาดว่าการ
ขยายก�าลังการผลิต		จะสามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้เพิ่มขึ้น		30	%	จากก�าลังการผลิตเดิม	

	 	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัสามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิพเิศษ	ซึง่จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคณุสมบตัิ
ที่ลูกค้าต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,	Dry-Type	Class	F&H,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น	
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 1.2  งานบริการ
		 งานบริการของบริษัทฯ	เป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด	24	ชั่วโมง	โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู	้
ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างดี	เพื่อรองรับความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป	ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บริษัทฯ	จะมีรายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ตดิไว้ทีด้่านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทกุเครือ่งเพือ่เป็นข้อมลูให้แก่ลกูค้า	งานบรกิารเกีย่วกบัหม้อแปลงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ	มไีว้ให้บรกิาร
แก่ลูกค้า	ได้แก่

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

 2 การตลาด
 2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

		 	 1.	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์

		 	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะมุง่เน้นพฒันาคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่ให้ได้มาตรฐานระดบัสากล	เริม่ตัง้แต่การออกแบบ	
และการคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต	โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจ�า	หม้อแปลงไฟฟ้า	
ของบรษิทัฯ	ได้รบัการออกแบบด้วยระบบคอมพวิเตอร์ทีส่มบรูณ์แบบซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการควบคมุ	Loss	ต่างๆ	ได้อย่าง	
แม่นย�า	ด้วยวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ด้านการออกแบบโดยเฉพาะเป็นเวลานาน	นอกจากนี	้เทคโนโลยทีีบ่รษิทัฯ	น�ามาใช้ในการผลติ
หม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาเป็นอย่างด	ีรวมทั้งเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการ
ผลิตเป็นเครื่องจักรที่น�าเข้าจากประเทศเยอรมัน		ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า	การด�าเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ	ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า	โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	ได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	ประกอบกับหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตาม	มอก.	384-2525	ครบทุกขนาด	และครบทุกระบบไฟฟ้าที่มีความต้องการอยู่ในตลาด	นอกจากนี	้หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	
ขนาด	100	KVA,	150	KVA,	250	KVA,	300KVA,	500	KVA,750KVA,	1000	KVA	,	2000	KVA	และ	Earthing	Transformer	1600A	
ยังผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	และส�าหรับขนาด	167	KVA	ผ่านการรับรอง
การทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลก	
ที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพ	ความแข็งแรงของขดลวดและโครงสร้างภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

		 2.	 ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า	 	

		 	 การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลาเป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการเลือกสั่งซื้อสินค้าจาก
ผู้ผลิตแต่ละราย	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อจะมีก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจนและแน่นอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ	หรือลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาโครงการ	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้
ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	จะส่งผลกระทบท�าให้งานของลูกค้าเกิดความล่าช้า	และบริษัทฯ	อาจต้องเสียค่าปรับ	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ	และลูกค้าแต่ละราย	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนดเวลา	
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	อันจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าซึ่งจะส่งผลท�าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯ	
อย่างต่อเนื่อง	หรือแนะน�าลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษัทฯ	ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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		 3.	 การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

		 	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการบริหารต้นทุนการผลิตซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่จะส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไร
และความสามารถในการแข่งขัน	เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบโดยอาศัยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิต	และ/หรือ	
ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบ	และ
ลดการสูญเสียจากการผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้น�าระบบ	ERP	มาใช้ในการวางแผน
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ	ซึง่จะช่วยให้การควบคมุปรมิาณวตัถดุบิให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัความต้องการในการผลติสนิค้า	
เนือ่งจากระบบ	ERP	จะเชือ่มโยงข้อมลูจากทกุฝ่ายงานโดยเริม่ตัง้แต่การรบัค�าสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้า	จากนัน้ระบบจะน�าข้อมลูค�าสัง่
ซื้อดังกล่าวไปท�าการประมวลผลเพื่อวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบ	

		 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้พฒันากระบวนการผลติและเทคโนโลยกีารผลติทีจ่ะช่วยลดต้นทนุการผลติลงในขณะทีย่งัคงสามารถรกัษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	เช่น	
		 	 -	 การใช้เทคโนโลยี	Wound	Core	ส�าหรับการผลิตแกนเหล็ก	การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้เหล็ก
		 	 	 ซิลิกอนและการสูญเสียของเหล็กซิลิกอน	อันจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงได้		
		 	 -	 การหาวัตถุดิบทดแทนเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยให้การบริหารต้นทุนของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
		 	 	 ยิ่งขึ้น	เช่น	การใช้	Copper	Foil	หรือ	ลวดแบนหุ้มกระดาษ	เป็นวัตถุดิบในการพันคอยล์แรงต�่า	เป็นต้น
		 	 	 ทั้งนี้	การที่จะเลือกใช้วัตถุดิบชนิดใด	จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ลูกค้าก�าหนดเป็นส�าคัญ

		 4.	 การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า

		 	 จากการทีบ่รษิทัฯ	มทีมีผูบ้รหิาร	วศิวกร	และพนกังานส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ประสบการณ์และความช�านาญในอตุสาหกรรม
หม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า	23	ปี	และเคยผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าชัน้น�าในต่างประเทศทัง้ในประเทศ
เยอรมันและประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน	จึงท�าให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูง	ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย	และช่วยลดขั้นตอนการผลิตให้สั้นลง	อันจะส่งผลท�าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ	ลดลง	
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี	ยิ่งไปกว่านั้น	ทีมงานขายของบริษัทฯ	เป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมานานกว่า	23	ปี	จึงท�าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและภาวะการ
ตลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง	สามารถก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

		 5.	 การร่วมงานกับพันธมิตรทางการค้า	และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่าย

		 	 ปี	2556	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ประมาณร้อยละ	19-25	ของรายได้จากการขายรวม	มาจากการขาย
ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน	
3	ราย	และตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุม	4	ประเทศ	ได้แก่	มาเลเซีย	ออสเตรเลีย	แอฟริกาใต้	และอิตาลี	
ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึมุง่เน้นทีจ่ะรกัษาและพฒันาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัตวัแทนจ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนถงึการร่วมมอืกนัระหว่าง	
บรษิทัฯ	และตวัแทนจ�าหน่ายในการแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่ใช้ในการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพของผลติภณัฑ์และการให้บรกิารของ	
บริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลท�าให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี		

		 6.	 การบริการหลังการขาย

		 	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีบริการหลังการขาย	โดยมีช่างที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าไว้คอยให้บริการรวมทั้งให้	
ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาต่างๆ	แก่ลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง	การให้บริการดังกล่าว	นอกจากจะท�าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจแล้ว	ยังท�าให้บริษัทฯ	ได้รับทราบปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ	ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์จากลูกค้าโดยตรง	และสามารถน�า
ข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่	
และจากการที่ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์
ด้วยการรับประกันคุณภาพ	2	ปี			 	
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 2.2    ลักษณะลูกค้า

	 	 	 ลูกค้าของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ดังนี้

		 1.	 ลูกค้าในประเทศ

		 	 ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

1.1	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	

	 	 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	ประกอบด้วย	ลูกค้าหลักที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ	
ได้แก่	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ	(กฟผ.)	และลกูค้าภาครฐัและรฐั
วสิาหกจิอืน่ๆ	เช่น	กจิการไฟฟ้าสวสัดกิารสตัหบี	กระทรวงสาธารณสขุ	กรมโยธาและผงัเมอืง	กรมชลประทาน	เป็นต้น	

1.2	 กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ

	 	 ลกูค้ากลุม่นีเ้ป็นกลุม่ผูร้บัเหมาโครงการตัง้แต่ผูร้บัเหมาขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่	โดยเจ้าหน้าทีก่ารตลาดจะ
ท�าหน้าที่ในการติดต่อเพื่อเข้าไปน�าเสนอหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่เจ้าของโครงการ	สถาปนิกผู้ออกแบบ	และที่ปรึกษา
โครงการ	รวมถึงการน�าลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบ
รษิทัฯ	หลงัจากนัน้เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายจะตดิต่อกบัผูร้บัเหมาก่อสร้างเพือ่เริม่กระบวนการขายโดยเริม่จากการรบัข้อมลู
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองหม้อแปลงไฟฟ้าทีล่กูค้าต้องการ	เพือ่น�าข้อมลูมาท�าการออกแบบและเสนอราคา
ให้กับลูกค้า		ลูกค้าประเภทนี้	เช่น	บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อิตาเลี่ยนไทย	ดีเวลลอป
เม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ฤทธา	จ�ากัด	บริษัท	ชิโน-ไทย	เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	
เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)			บริษัท	เฟิร์ส	เทคโนโลยี่	จ�ากัด		เป็นต้น

1.3	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ลกูค้าประเภทตวัแทนจ�าหน่ายจะซือ้สนิค้าของบรษิทัฯ	ไปจ�าหน่ายต่อให้กบัลกูค้า	(End	User)	อกีทอดหนึง่	ณ	
วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษิทัฯ	มตีวัแทนจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน	3	ราย	ตวัแทนจ�าหน่ายแต่ละรายจะรบัผดิชอบ
การขายหม้อแปลงไฟฟ้าและการให้บรกิารในเขตพืน้ทีท่ีก่�าหนด	ซึง่จะช่วยให้การท�าการตลาดและการให้บรกิารของ	
บรษิทัฯ	เป็นไปอย่างทัว่ถงึและครอบคลมุพืน้ทีไ่ด้มากยิง่ขึน้	โดยฝ่ายขายทีร่บัผดิชอบงานขายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายจะมี
การตรวจเยีย่มตวัแทนจ�าหน่ายอยูเ่ป็นประจ�าเพือ่ให้ข้อมลูสนิค้าและกลยทุธ์การตลาดในแต่ละช่วงเวลา	สอบถามความ
พงึพอใจของลกูค้าเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ	รวมทัง้รบัฟังปัญหาต่างๆ	เพือ่น�ามาปรบัปรงุและแก้ไขต่อไป

	 1.4	 กลุ่มลูกค้าประเภทเจ้าของโครงการหรือโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 ลกูค้าประเภทนีจ้ะซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เพือ่น�าไปใช้เองภายในโรงงานหรอือาคารต่างๆ	เช่น	บรษิทั			
ซพี-ีเมจ	ิจ�ากดั		บรษิทัแอ๊ดวานซ์เปเปอร์	มลิล์	จ�ากดั	บรษิทัทร	ูยนูเิวอร์แซล	คอนเวอร์เจ้นซ์	และบรษิทั	เบทาโกร	จ�ากดั		
เป็นต้น	โดยเจ้าหน้าที่การตลาด	และ/หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกับฝ่ายจัดซื้อของลูกค้าเพื่อเข้าไปแนะน�าและ
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง	
ซึ่งจะมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมาก	

		 2.	 ลูกค้าต่างประเทศ	

	 2.1	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศจ�านวน	6	ราย	ครอบคลุมการขายหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ออสเตรเลยี	มาเลเซยี	อติาล	ีและแอฟรกิาใต้	โดยรายได้จากการส่งออกของบรษิทัฯ	ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านลกูค้า
ประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	คิดเป็นร้อยละ	92.00

	 2.2	 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	

	 	 กลุ่มลูกค้าอื่นๆ	เช่น	ผู้รับเหมาโครงการ	บริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป	(Trading	Firm)	ซึ่งจะสั่งซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้าจากบรษิทัฯ	เพือ่ไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า	(End	User)	ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมต่างๆ	เช่น	ลกูค้าทีอ่ยูใ่น
อตุสาหกรรมกระดาษ	อตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีอตุสาหกรรมน�า้มนัปาล์ม	อตุสาหกรรมทอผ้า	อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนคิส์	
เป็นต้น	
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	 ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า

ประเภทลูกค้า

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายในประเทศ

(1)	หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 327.48 46.73 330.59 35.16 270.46 34.50

(2)	ตัวแทนจ�าหน่าย 23.00 3.28 15.77 1.68 21.20 2.70

(3)	เอกชน 238.68 34.06 366.08 38.92 330.50 42.16

รวมรายได้จากการขายในประเทศ 589.16 84.06 712.44 75.76 622.16 79.37

รายได้จากการขายต่างประเทศ

(1)	ตัวแทนจ�าหน่าย 95.00 13.55 192.17 20.44 148.18 18.90

(2)	เอกชน 16.70 2.38 35.74 3.80 13.54 1.73

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ 111.70 15.94 227.91 24.24 161.72 20.63

รวมรายได้จากการขาย 700.86 100.00 940.35 100.00 783.88 100.00

 

 2.3  นโยบายราคา

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�าหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่เหมาะสม	(Cost	Plus	Margin)	ซึ่งจะ
แตกต่างกันตามประเภทของลูกค้า	โดยจะค�านึงถึงภาวะการแข่งขันของแต่ละตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	การ
ยอมรับ	ในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์	รวมถึงบริการหลังการ
ขายที่มีประสิทธิภาพ	และเนื่องจากราคาของวัตถุดิบส่วนใหญ่	เช่น	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นต้น	มีความผันผวน
ตามราคาตลาดโลก	และมผีูผ้ลติน้อยราย	บรษิทัฯ	จะตดิตามการเคลือ่นไหวของราคาและปรมิาณ	Supply	ของวตัถดุบิแต่ละ
ชนิดอย่างใกล้ชิด	

 2.4  การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

	 	 การจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	จะด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย	ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น	2	
ฝ่ายงาน	ประกอบด้วย	(1)	ฝ่ายขายในประเทศ	ที่จะดูแลลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ	ลูกค้าประเภทตัวแทน
จ�าหน่าย	และลูกค้าเอกชน	ทั้งที่เป็นผู้รับเหมา	โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	รวมทั้งลูกค้าในประเทศอื่นๆ		และ	(2)	ฝ่ายขาย	
ต่างประเทศ	

	 	 นอกเหนอืจากการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายของบรษิทัฯ	โดยตรงแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัมนีโยบายทีจ่ะขยายตลาด
ให้ครอบคลมุฐานลกูค้าให้กว้างขึน้	บรษิทัฯ	จงึมนีโยบายในการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าต่างๆ	เช่น	งานแสดงผลติภณัฑ์ไฟฟ้า
และเครื่องกลที่จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย	(TEMCA)	งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ	ที่เป็นกลุ่มเป้า
หมายของบริษัทฯ	ในแต่ละปี	ซึ่งบริษัทฯ	จะร่วมออกงานที่จัดขึ้นภายในประเทศประมาณปีละ	2-3	ครั้ง	รวมทั้งการออกงาน
แสดงสินค้าร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ	เช่น	งาน	ELINEX,	IIEE	Conference	&	Exhibition	เป็นต้น			

รายละเอียดของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.	 การจ�าหน่ายโดยวิธีประมูลงาน	

	 	 การประมลูงานโดยวธิปีระกวดราคาเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลกัส�าหรบัลกูค้าทีเ่ป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ภาครฐัวสิาหกจิ	โดยขัน้ตอนการประกวดราคาจะเริม่ต้นจากการซือ้แบบประกวดราคา	หลงัจากนัน้บรษิทัฯ	จะน�าข้อมลู
มาศกึษาและวเิคราะห์รายละเอยีดของหม้อแปลงไฟฟ้าเพือ่จดัเตรยีมเอกสารและค�านวณราคาทีจ่ะใช้ในการยืน่ซอง
ประกวดราคา	เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ซองประกวดราคา	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คอื	เอกสารแสดงคณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา	
และเอกสารทางด้านเทคนิค	บริษัทฯ	จะมีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาเมื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น	ใน
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การยื่นซองประกวดราคา	บริษัทฯ	จะต้องวางหลักประกันซอง	(Bid	Bond)	ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าหลักประกันซองจะอยู่
ที่ประมาณร้อยละ	5-10	ของมูลค่างานที่เสนอราคา	และเมื่อบริษัทฯ	ชนะการประมูลจะมีการท�าสัญญาซื้อขายตาม
แบบและภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	พร้อมกับการวางหลักประกันสัญญาซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าหลักประกันสัญญาจะ
อยู่ที่ร้อยละ	10	ของมูลค่างานที่ประมูล	

	 ขั้นตอนในการยื่นประกวดราคาสรุปได้ดังนี้

																					

																																																																																																									

	 	 	 	 	 	 	 	

2.	 การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	

	 	 ในการพจิารณาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	บรษิทัฯ	พจิารณาจากความเชีย่วชาญ
ทางธุรกิจ	ศักยภาพทางการตลาด	ประสบการณ์ในพื้นที่	ฐานะทางการเงิน	และความพร้อมของตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่ง
จะมกีารท�าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ในกรณทีีม่ตีวัแทนจ�าหน่ายมากกว่า	1	ราย	ในแต่ละ
ประเทศ	บรษิทัฯ	จะก�าหนดเขตพืน้ทีก่ารขายส�าหรบัตวัแทนแต่ละรายอย่างชดัเจน	ทัง้นี	้ตวัแทนจ�าหน่ายจะท�าหน้าที่
เป็นช่องทางในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง	โดยจะรับผิดชอบในการท�าตลาดส�าหรับ
การจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ในเขตพื้นที่การขายที่ก�าหนด	รวมทั้งการให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ	ให้
แก่ลกูค้าทีซ่ือ้หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ		โดยบรษิทัฯ	จะให้การสนบัสนนุด้านเทคนคิแก่ตวัแทนจ�าหน่าย	นอกเหนอื
จากนี้แล้ว	ตัวแทนจ�าหน่ายจะท�าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแนวโน้มของผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศต่างๆ	ให้
แก่บรษิทัฯ	เพือ่น�ามาใช้ในการพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าให้มาก
ยิง่ขึน้	การจ�าหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนจ�าหน่ายนัน้จะช่วยประหยดัต้นทนุในการบรหิารงานของบรษิทัฯ	เนือ่งจากการ
ขายหม้อแปลงให้แก่ตวัแทนจ�าหน่ายจะเป็นลกัษณะของการขายขาด	โดยตวัแทนจ�าหน่ายจะตดิต่อกบัลกูค้าโดยตรง

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ	3	ราย	และตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	
จ�านวน	6	ราย	ครอบคุลมพื้นที่การขายในประเทศออสเตรเลีย	มาเลเซีย	อิตาลี	และแอฟริกาใต้

3.	 การจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง	

	 	 เจ้าหน้าที่การตลาด	และ/หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ	จะท�าการติดต่อหาลูกค้าโดยตรง	ประกอบกับ
อาศยัความสมัพนัธ์ของผูบ้รหิารในการสร้างช่องทางการจ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เข้าไปน�าเสนอและให้ข้อมลูเกีย่ว
กบัผลติภณัฑ์กบัลกูค้า	และพาลกูค้าเยีย่มชมโรงงานของบรษิทัฯ	ลกูค้าทีจ่�าหน่ายผ่านช่องทางนี	้เช่น	กลุม่ผูร้บัเหมา
โครงการ	สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ	หรือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรง	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น	

ซื้อแบบประกวดราคา

ยื่นซองประกวดราคา

วันเสนอราคา

แจ้งผลการประกวดราคา

เซ็นสัญญา

	ประมาณ	2	เดือน

2-3	สัปดาห์

ภายใน	15	วัน
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทช่องทางการจ�าหน่าย

ประเภทลูกค้า
ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

การขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทฯ 255.38 36.44 458.08 49.34 344.04 43.89

การขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 118.00 16.84 206.66 22.26 169.38 21.61

การขายโดยวิธีการประมูล 327.48 46.73 263.33 28.42 270.46 34.50

รวม 700.86 100.00 928.57 100.00 783.88 100.00

	 3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

 3.1  การผลิต

		 	 โรงงานของบรษิทัฯ	ตัง้อยูท่ีเ่ลขที	่149	หมู	่2	ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดัระยอง	บน
เนือ้ที	่32	ไร่	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติทัง้หมดเป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	บรษิทัฯ	มนีโยบายผลติหม้อแปลง	
ไฟฟ้าให้มคีณุสมบตัติรงตามความต้องการของลกูค้า	และมุง่เน้นด้านคณุภาพมาตรฐานเป็นส�าคญั	โดยการใช้เทคโนโลยกีารออกแบบ
และการผลิตที่ทันสมัย	เครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิต	เช่น	เครื่องตัดเหล็ก		เครื่องพันคอยล์	เตาอบ	เป็นต้น	เป็นเครื่องจักรที่น�าเข้า
จากประเทศเยอรมนั			กระบวนการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล	และควบคมุการทดสอบโดยระบบคอมพวิเตอร์	ส่ง
ผลท�าให้ได้รับผลการทดสอบที่แม่นย�าและรวดเร็ว			ปี	2555	บริษัทได้ลงทุนสร้างอาคารโรงงานและเพิ่มเครื่องจักร	เช่น	เครื่อง	Slit	
เหล็ก		เครื่องพันคอลย์		เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ			ซึ่งในปี	2556	บริษัทยังคงขยายก�าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง		โดยลงทุน
สร้างอาคารโรงงานเพือ่ผลติตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	ช่วยลดต้นทนุการผลติ		และตอบสนองความต้องการหม้อแปลงทีม่รีะยะเวลาการ
ส่งมอบสั้น		เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	และรองรับการเติบโตของยอดขายที่ก�าหนดไว้	5	ปี

 3.2  ก�าลังการผลิต  

	2552 	2553 2554 2555 2556

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

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

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	(%) 59.13 67.04 97.58 113.56 83.44

		 	 ปี	2556	ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ประมาณ		21%		มีปัจจัยมาจากการวางแผนเพิ่มก�าลังการ
ผลติ	เพือ่รองรบั	การเตบิโตของธรุกจิในอกี	5	ปี	ข้างหน้า		บรษิทัจงึมกีารบรหิารจดัการด้านก�าลงัการผลติเพือ่ให้ทนัต่อความต้องการ
ของลูกค้า	โดยบริษัทมีการพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความช�านาญสามารถท�างานได้รวดเร็วขึ้น		ปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้		รวมถงึการสัง่เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั	สามารถเพิม่ผลติภณัฑ์ได้มากขึน้ในเวลาเดยีวกนั		เช่น	เครือ่งพนัคอยล์	4	คอยล์	
นอกจากนี้		บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต	ท�าให้สามารถช่วยลดเวลาในการผลิตให้สั้นลง	
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 3.3  การผลิตและกระบวนการผลิต

	กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของบริษัทฯ	มีดังนี้
	1.	 	 การออกแบบ

	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	เป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Made	to	Order)	ซึง่ได้รบัการออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์สมบรูณ์แบบทีท่นัสมยัและมคีวามแม่นย�าสงูด้วยทมีวศิวกรทีม่คีณุภาพและประสบการณ์ความช�านาญด้านการ
ออกแบบเป็นเวลานาน	เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ตาม	Specification	ทีล่กูค้าต้องการ	และตรงตามวตัถปุระสงค์การใช้งานของลกูค้า	
โดยสามารถแสดงผลเป็น	Outline	Drawing	ได้ทันที	

	2.	 	 การวางแผนการผลิตและจัดเตรียมอุปกรณ์

	 	 ข้อมูลการสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจากลูกค้าจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ	ERP	และถูกน�ามาวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและ
อปุกรณ์	รวมทัง้วางแผนการผลติ	โดยส่วนวางแผนจะมกีาร	Update	แผนการผลติเพือ่ให้สามารถผลติและส่งมอบได้ทนัเวลา
ที่ลูกค้าต้องการ	ซึ่งจะต้องอาศัยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายขาย	ฝ่ายผลิต	และฝ่ายจัดซื้อ

ออกแบบ

วางแผนการผลิต

พันขดลวดแรงสูง พันขดลวดแรงต�่า ตัดเหล็กซิลิกอน

เรียงแกนเหล็ก

ประกอบ

ฝาถัง

ตัวถัง

จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอุปกรณ์

ตรวจสอบคุณภาพ

บรรจุลัง

จัดส่งหม้อแปลง
ให้ลูกค้า

ทดสอบเบื้องต้น             
(Pre-Test)

ทดสอบครั้งสุดท้าย 
(Routine Test)

อบและเติมน�้ามัน

แคล้มป์และอุปกรณ์
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3.	 	 การตัดเหล็กซิลิกอนและเรียงแกนเหล็ก

	 	 บริษัทฯ	ใช้เครื่องตัดเหล็กซิลิกอนที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ท�าให้สามารถ
ตัดเหล็กได้คม	รวดเร็ว	และมีความแม่นย�าสูง	โดยคอมพิวเตอร์จะค�านวณต�าแหน่งในการเจาะรูที่แกนเหล็ก	และตัดเหล็ก
ไปในเวลาเดยีวกนัท�าให้แกนเหลก็ซลิกิอนทีถ่กูตดัยงัคงคณุสมบตัทิางไฟฟ้าได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	หลงัจากนัน้แผ่นเหลก็	
ซลิกิอนทีถ่กูตดัตามแบบแล้วจะถกูส่งไปยงัหน่วยเรยีงเหลก็	การเรยีงเหลก็จะใช้วธิกีารวางต�าแหน่งต่อกนัของแต่ละชัน้เหลือ่ม
กนัเป็นชัน้ๆ	(Step-Lap)	ด้วย	Stacking	Table	การใช้เทคนคิการเรยีงเหลก็แบบ	Step-Lap	ดงักล่าวจะช่วยลดความสญูเสยี
พลงังานในแกนเหลก็	(No-Load	Loss)	ลดค่ากระแสทีใ่ช้สร้างเส้นแรงแม่เหลก็	(Exciting	Current)	และการลดเสยีงรบกวน
จากหม้อแปลง	ท�าให้ช่วยลดมลภาวะทางเสียงและลดค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

4.	 	 การพันขดลวดแรงต�่าและแรงสูง	

	 	 บริษัทฯ	ใช้	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบในการพันคอยล์แรงต�่าแทนการใช้ลวดแบนหุ้มกระดาษฉนวนในการพันคอยล์
แบบเก่าท�าให้หม้อแปลงทนต่อกระแสกระชากและกระแส	Short	Circuit	ได้สูงสุด	เนื่องจาก	Copper	Foil	มีคุณสมบัติใน
การกระจายของกระแสได้ดีกว่า	ประกอบกับการพันคอยล์แรงสูงแบบ	Long	Layer	ด้วยเครื่องจักร	High	Voltage	Winding	
Machine	ทีค่วบคมุความตงึและการเรยีงขดลวดด้วยระบบคอมพวิเตอร์	เพือ่ให้คณุภาพในการพนัคอยล์ในแต่ละชัน้มมีาตรฐาน
ความตึงที่เท่ากัน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการท�างานของขดลวดได้มากขึ้น

5.	 	 การประกอบขดลวดและแกนเหล็ก

	 	 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน�าขดลวดประกอบเข้ากบัแกนเหลก็	โดยขดลวดแรงต�า่จะประกอบชดิกบัแกนเหลก็และขดลวดแรง
สูงจะสวมทับด้านนอกของขดลวดแรงต�่า	หลังจากนั้นจึงประกอบแกนเหล็กด้านบน	(Upper	Yoke)	พร้อมติดตั้งฝาถัง	บุชชิ่ง	
และอุปกรณ์ปรับแรงดัน	(Tap	Changer)	และท�าการต่อสายภายในตามแบบ

6.	 	 การทดสอบเบื้องต้น	(Pre-Test)	

	 	 เมือ่ประกอบแกนเหลก็และขดลวดแรงต�า่และแรงสงูลงถงัเรยีบร้อยแล้ว	ฝ่ายทดสอบจะท�าการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	
เบื้องต้น		ดังนี้

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

7.	 	 การอบและเติมน�้ามัน

	 	 ในการอบเพื่อไล่ความชื้นออกจากหม้อแปลงไฟฟ้า	บริษัทฯ	ใช้เตาอบสูญญากาศ	(Vacuum)	ที่ทันสมัยควบคุมด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์จากประเทศเยอรมนั	และบรษิทัฯ	ยงัเป็นบรษิทัแห่งเดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีใ่ช้เทคโนโลยี	
Electric	Low-Frequency	Heating	ในการไล่ความชื้นออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการจ่ายกระแสความถี่ต�่าเข้าไปที่	
ขดลวดของหม้อแปลงโดยตรงภายใต้สภาวะสูญญากาศซึ่งเป็นการให้ความร้อนจากภายในออกสู่ภายนอก	ด้วยกรรมวิธีนี้
จะท�าให้ความชื้นที่อยู่จุดในสุดของขดลวดถูกดึงออกได้ทั้งหมดในเวลาสั้น	แทนการใช้	Heater	ซึ่งเป็นการให้ความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสู่ภายใน	ความชื้น	ณ	จุดในสุดไม่สามารถถูกน�าออกมาได้หมด	นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยังใช้เทคโนโลยีในการ
เติมน�้ามันหม้อแปลงในเตาอบสูญญากาศท�าให้น�้ามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบฉนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ
ป้องกันความชื้นเข้าไปสัมผัสน�้ามันภายในหม้อแปลงไฟฟ้าได้	100%	เป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้นานขึ้น

	8.	 	 การทดสอบครั้งสุดท้าย	(Routine	Test)

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

 3.4  การจัดหาวัตถุดิบ
		 	 วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	และมยีอดการสัง่ซือ้สงูสดุ	5	อนัดบัแรก	ประกอบด้วย	เหลก็ซลิกิอน	
ลวดกลมอาบน�้ายา	ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และน�้ามันหม้อแปลง	โดยบริษัทฯ	สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและ/หรือผู้
จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ	ดังนี้

		 1	 คุณภาพของวัตถุดิบ		

	 	 จากการทีบ่รษิทัฯ	มนีโยบายหลกัในการให้ความส�าคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์	บรษิทัฯ	จงึเน้นการสัง่ซือ้วตัถดุบิที่
มคีณุภาพจากผูผ้ลติ	หรอื	Supplier	ทีม่ศีกัยภาพและความสามารถทีจ่ะจดัส่งวตัถดุบิทีม่คีณุภาพตามทีก่�าหนดได้อย่างครบ
ถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลาทีต้่องการ	โดยบรษิทัฯ	จะมกีารจดัท�าทะเบยีนรายชือ่ผูผ้ลติวตัถดุบิและ	Supplier	(Approved	
Vendor	List)	เพื่อใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิตและ	Supplier	ที่มีคุณภาพ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะมีกระบวนการในการตรวจสอบ
คณุภาพของวตัถดุบิรวมทัง้เยีย่มชมและตรวจสอบโรงงานของผูผ้ลติรายใหม่ก่อนทีจ่ะอนมุตัใิห้เป็นผูผ้ลติหรอื	Supplier	ของ	
บริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะท�าการทบทวนผลการประเมินทุก	6	เดือน	โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการส่งมอบวัตถุดิบ
เป็นหลัก	นอกจากนี้		หน่วยตรวจสอบคุณภาพ	(QA)	จะท�าการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้งที่	Vendor	น�าวัตถุดิบมาส่ง	เพื่อ
ให้มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

		 2	 ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ	

	 	 การซือ้วตัถดุบิในประเทศจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบวตัถดุบิประมาณ	15-30	วนั	ขึน้อยูก่บัประเภทของวตัถดุบิ	ใน
ขณะทีก่ารซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบวตัถดุบิประมาณ	1.5-3	เดอืน	เนือ่งจากต้องเผือ่ระยะเวลา
ขนส่งซึง่ขึน้อยูก่บัประเทศทีส่ัง่ซือ้		ดงันัน้	โดยส่วนใหญ่หากเป็นวตัถดุบิทัว่ไปทีผู่ผ้ลติหรอื	Supplier	ในประเทศสามารถจดัหา
ได้มคีณุภาพใกล้เคยีงกบัผูผ้ลติหรอื	Supplier	ต่างประเทศ	หรอืมคีณุภาพตามทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	เช่น	ลวดกลมอาบน�า้ยา	ลวด
แบนหุ้มกระดาษ	ลวดแบนอาบน�า้ยา	และอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงต่างๆ	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อจากแหล่งในประเทศ	
เนื่องจากมีระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นกว่าท�าให้สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

		 3	 ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ		

	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กซิลิกอนและราคาทองแดง	ซึ่งถือเป็นสินค้า	Commodity	ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาในตลาดโลก	ดงันัน้	ในการสัง่ซือ้วตัถดุบิแต่ละครัง้	บรษิทัฯ	จะต้องพจิารณาปรมิาณวตัถดุบิทีจ่ะสัง่ซือ้	ประกอบกบัระยะ
เวลาที่สั่งซื้อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	โดยบริษัทฯ	จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด	
เพื่อที่จะสามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

		 4	 อัตราแลกเปลี่ยน	

	 	 เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศในสดัส่วนร้อยละ	37.00	ร้อยละ	37.00	และร้อยละ	31.00	ในปี	2554-2556	ตาม
ล�าดบั	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จะมกีารตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกลุส�าคญัต่าง 	ๆอย่างใกล้ชดิและมกีารท�าสญัญาซือ้ขาย	
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสม	เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้

		 5.	 การไม่พึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย	(Supplier)	รายใดรายหนึ่งหรือน้อยราย

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายการจดัหาวตัถดุบิจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ	(Supplier)	หลายราย	โดยในแต่ละประเภท
ของวตัถดุบิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่เหลก็ซลิกิอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	ชดุตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า	Copper	Foil	และน�า้มนัหม้อแปลง	
บรษิทัฯ	จะสัง่ซือ้วตัถดุบิจากผูผ้ลติหรอื	Supplier	หลกัเพยีง	1-2	ราย	เนือ่งจากผูผ้ลติและ	Supplier	แต่ละรายมปีรมิาณการ
สัง่ซือ้ขัน้ต�า่ทีก่�าหนดไว้	ประกอบกบัเพือ่เพิม่อ�านาจการต่อรองกบัผูผ้ลติหรอื	Supplier	ดงักล่าวทัง้ในด้านของราคาและระยะ
เวลาการส่งมอบวัตถุดิบ	อย่างไรก็ตาม	นอกเหนือจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลักดังกล่าวแล้ว	บริษัทฯ	ยังซื้อ
วัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือ	Supplier	รายอื่นๆ	เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี	และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือ	Supplier	
น้อยราย

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

47



	 ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 304.45 63.00 398.06 63.36 324.22 68.82

ซื้อวัตถุดิบต่างประทศ 178.85 37.00 230.23 36.64 146.92 31.18

ยอดซื้อวัตถุดิบรวม 483.30 100.00 628.29 100.00 471.14 100.00

รายละเอียดวัตถุดิบที่ส�าคัญของบริษัทฯ	มีดังนี้

		 1.		เหล็กซิลิกอน

	 	 เหล็กซิลิกอนถือเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	22.40	และร้อยละ	
16.97	ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบรวมในปี	2555	และปี	2556	ตามล�าดับ	บริษัทฯ	น�าเข้าเหล็กซิลิกอนจากผู้จัดจ�าหน่ายใน
ประเทศเกาหลใีต้เป็นหลกัและบางส่วนจากประเทศญีปุ่น่	โดยจะท�าการสัง่ซือ้วตัถดุบิล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส	อย่างไรกต็าม	
เนื่องจากเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูงส�าหรับใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อยราย	จึงท�าให้ปริมาณเหล็ก	
ซลิกิอนทีผ่ลติได้มจี�านวนจ�ากดั	ดงันัน้	ในกรณทีีป่รมิาณเหลก็ซลิกิอนทีส่ัง่ซือ้จากต่างประเทศไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้	
บรษิทัฯ	จะสัง่ซือ้จากผูจ้ดัจ�าหน่ายในประเทศเพิม่เตมิ	เพือ่ให้สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามก�าหนดเวลา	

ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อเหล็กซิลิกอนจากในประเทศและต่างประเทศ

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ในประเทศ 7.64 7.23 9.42 6.70 8.45 10.57

ต่างประทศ 98.04 92.77 131.37 93.30 71.50 89.43

รวม 105.68 100.00 140.79 100.00 79.95 100.00

		 2.	 ลวดกลมอาบน�้ายา	

	 	 ลวดกลมอาบน�า้ยาเป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในการพนัคอยล์แรงสงู	หรอืขดลวดแรงสงูซึง่ท�าหน้าทีร่บัพลงังานไฟฟ้าจากสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กไหลเวียนอยู่ในแกนเหล็ก	เพื่อส่งผ่านพลังงานไปยังขดลวดแรง
ต�า่	บรษิัทฯ	มยีอดสัง่ซือ้ลวดกลมอาบน�้ายาคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ	14.72	และร้อยละ	15.39	ของมลูค่าการซือ้วตัถดุบิรวมใน
ปี	2555	และปี	2556	ตามล�าดับ	โดยเป็นการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศคิดเป็นร้อยละ	100.00	เนื่องจากลวดกลมอาบน�้ายาที่
ผลิตในประเทศมีคุณภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับวัตถุดิบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	แต่ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อที่สั้นกว่า
ท�าให้บริษัทฯ	สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

		 3.		ชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

	 	 ในปี	2555	และปี	2556	บริษัทฯ	มียอดสั่งซื้อตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.10	และร้อยละ	13.62	
ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม	ตามล�าดับ	ในปี	2557	บริษัทฯ	จะมีการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเองบางส่วนเพื่อช่วยลด
ต้นทนุการผลติ		และตอบสนองความต้องการหม้อแปลงทีม่รีะยะเวลาการส่งมอบสัน้		เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั		แต่ยงัมกีาร
สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ		1-2	ราย	ตามความเหมาะสมของลักษณะและปริมาณงาน	ราคา	และระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า		ซึ่งตัวถังผลิตภายในบริษัทฯ	เองจะใช้เวลาโดยประมาณ	5-10	วัน	ส่วนผู้ผลิตภายนอกจะใช้เวลาส่งมอบประมาณ	
15-30	วัน

	 	 ในการก�าหนดราคาตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า	ผู้ผลิตภายนอกจะก�าหนดเป็นราคาต่อกิโลกรัม	ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราคาจะ
ไม่ผันผวนมากนัก	ในกรณีที่ผู้ผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา	จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดือน		

		 4.	 น�้ามันหม้อแปลง		 	

	 	 ในปี	2555	และปี	2556	บรษิทัฯ	มสีดัส่วนสัง่ซือ้น�า้มนัหม้อแปลงคดิเป็นร้อยละ	8.84	และร้อยละ	7.72	ของมลูค่าการ
ซื้อวัตถุดิบรวม	ตามล�าดับ	น�้ามันหม้อแปลงเป็นน�้ามันที่ผลิตส�าหรับใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเฉพาะ	ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็น
ฉนวนที่ดี	มีหน้าที่น�าพาความร้อนจากภายในหม้อแปลงไฟฟ้าออกมาสู่ตัวถังเพื่อระบายไปสู่อากาศภายนอก	ในการสั่งซื้อ
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น�้ามันหม้อแปลง	จะพิจารณาจากแผนการผลิตโดยจะท�าการสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศล่วงหน้าประมาณ	3	เดือน	
เนือ่งจากผูจ้ดัจ�าหน่ายมกีารก�าหนดปรมิาณการสัง่ซือ้ขัน้ต�่าไว้	และจะยนืยนัช่วงระยะเวลาการจดัส่งน�้ามนักบัผูจ้ดัจ�าหน่าย
อีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยข้อมูลจากการประสานงาน	ระหว่างแผนกจัดซื้อและแผนกวางแผนการผลิต	อย่างใกล้ชิด	เพื่อป้องกัน
ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ	ทัง้นี	้แผนกจดัซือ้จะตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาน�้ามนัโดยการสอบถามจากผูจ้ดัจ�าหน่าย
อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อช่วยบริหารการสั่งซื้อน�้ามันหม้อแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		

		 5.	 Copper	Foil

	 	 Copper	Foil	เป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในการพนัคอยล์แรงต�่า	หรอืขดลวดแรงต�า่ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจาก
หม้อแปลงไปสู่	Load	หรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่	ในปี	2555	และปี	2556	บริษัทฯ	มีสัดส่วนการซื้อ	Copper	Foil	คิดเป็นร้อยละ	
9.55	และร้อยละ	10.95	ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบรวม	ตามล�าดับ	โดย	Copper	Foil	ทั้งหมดบริษัทฯ	สั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่าง
ประเทศทั้งหมด	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเยอรมันและเกาหลีใต้และมีการร่วมพัฒนาผู้ผลิตที่มีศักยภาพ
ภายในประเทศให้สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับต่างประเทศ	เพื่อเป็นทางเลือกและสนับสนุนระบบ	
ชัพพลายเชนของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ในการสั่งซื้อ	Copper	Foil	นั้น	จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต�่า	(Minimum	Stock)	
ทีก่�าหนดไว้	โดยหากปรมิาณลดลงจนถงึปรมิาณขัน้ต�า่ทีต้่องมไีว้	ระบบ	ERP	กจ็ะแจ้งให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการสัง่ซือ้วตัถดุบิ
เพิ่ม	ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ	สามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม

 3.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 	 ในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเทคโนโลยีที่บริษัทฯ	เลือกใช้ในกระบวนการ
ผลติช่วยลดการใช้พลงังานและลดการสร้างมลภาวะต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถงึต้องมคีวามปลอดภยักบัผูป้ฏบิตัิ
งานไปจนถึงผู้ใช้	ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ	Copper	Foil	Pressing	แบบ	Cold	Press	ซึ่งไม่ท�าให้เกิดเขม่าควันและไอร้อน	การใช้
กระบวนการพ่นและตกแต่งสีของหม้อแปลงไฟฟ้าในห้องพ่นสีแบบ	Spray	Booth	ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการขจัดละอองสีเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ฟุง้กระจายไปในบรเิวณใกล้เคยีงจนส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้	และสทีีใ่ช้พ่นหม้อแปลงกเ็ป็นสทีีม่ส่ีวนผสมของน�า้
เป็นหลกัซึง่ไม่เป็นอนัตรายต่อคนและสิง่แวดล้อม	รวมถงึการเลอืกใช้ระบบไล่ความชืน้และเตมิน�้ามนัทีล่ดการใช้พลงังานและลดการ
ปล่อยไอร้อนสู่อากาศ

		 	 นอกจากนี้	ในปี	2551	บริษัทฯ	ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004	ถือเป็นเครื่อง
พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ	มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	โดยมีระบบการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต	รวมทั้งแผน
ด�าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

4 การวิจัยและพัฒนา
		 	 บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์มาโดยตลอด	เนือ่งจากคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมถือเป็นส่วนส�าคัญที่จะส่งผลท�าให้บริษัทฯ	มีศักยภาพในการแข่งขัน	รวมถึง
การรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง	ทั้งนี้	การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ	
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

		 	 การวจิยัและพฒันาเพือ่ออกแบบผลติภณัฑ์โดยมุง่เน้นให้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้เพิ่มมากขึ้น	โดยการร่วมมือกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•	 การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ให้มคีณุภาพตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ทีก่�าหนดไว้โดยสถาบนัและองค์กรต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ดงัจะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	มอก.	384-2543	
จากส�านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม,	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	จากสถาบนั	SGS	ประเทศองักฤษและ
ประเทศไทย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	

•	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ให้มากขึ้น	บริษัทฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าไปทดสอบการทนกระแส
ลัดวงจร	(Short	Circuit	Withstand	Test)		ปัจจุบันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบ	ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	
100KVA,	150KVA,	250	KVA,	300KVA,	500	KVA,	750KVA	,1000	KVA	,2000	KVA	และ	Earthing	Transformer	1600A		
ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก	และได้เตรียมส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	315KVA,ไปทดสอบเพิ่มในปีพ.ศ.	2557	
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•	 พัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้งานโดยใช้ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทเองอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	เพิ่มก�าลังการผลิตได้สูงขึ้นโดยใช้พื้นที่เท่าเดิมและประหยัดเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักร
ใหม่จากต่างประเทศ

•	 วจิยัและพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยดัพลงังานโดยใช้แกนเหลก็	Amorphous	ท�าให้สามารถผลติหม้อแปลงฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูง	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้ทางบริษ�ทฯได้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ	Amorphous	ขนาด	1000	KVAได้ส�าเร็จและน�าไปใช้
งานได้จริงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย	ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ

•	 พฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ช้ตวัน�าอลมูเินยีมเพือ่เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ส�าหรบัลกูค้าทีต้่องการหม้อแปลงไฟฟ้าราคาประหยดั	แต่
ประสิทธิภาพและคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ายังคงดิม

•	 วจิยัและพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าในประเทศไทย	เกีย่วกบัการวเิคราะห์โครงสร้างต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้า	เพือ่มุง่เน้น
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

	 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ	4	ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

ปี ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	(บาท)

2552 																											-

2553 203,423.61

2554 1,372,932.00

2555 2,011,800.00

2556 993,861.00
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โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า 688.42 95.91 928.57 95.76 774.47 95.41

-	รายได้จากการขายหม้อแปลงในประเทศ 580.32 80.85 703.33 72.53 614.51 75.71

-รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศ 108.10 15.06 225.24 23.23 159.96 19.71

รายได้จากการขายวัตถุดิบ	1) 12.44 1.73 11.78 1.22 9.41 1.16

รวมรายได้จากการขาย 700.86 97.64 940.35 96.98 783.88 96.57

รายได้จากการให้บริการ 13.60 1.89 19.16 1.98 20.07 2.48

รายได้อื่น	2) 3.33 0.46 10.19 1.06 7.73 0.95

รวมรายได้ทั้งหมด 717.79 100.00 969.70 100.00 811.68 100.00

หมายเหตุ	:		 1)		 	รายได้จากการขายวัตถุดิบ	เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตหม้อ	แปลง		
	 	 	 	 ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า	เช่น	น�้ามันหม้อแปลง	หางปลาแรงต�่า	ชุดปะเก็นลูกถ้วย	เป็นต้น
	 	 	 2	)	 	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น
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วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลาดในประเทศ
	 อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่
มีความเกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า	ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานที่
มีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ	ดังนั้น	การขยายตัวของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจึง
สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี	ซึง่ขึน้อยูก่บั
ปัจจัยหลักที่ส�าคัญอันประกอบไปด้วย	การขยายตัวของประชากร	
การขยายตัวของอุตสาหกรรม	และการขยายตัวของเศรษฐกิจ	โดย
ปรมิาณการผลติไฟฟ้า	ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้า	และผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ในอดตีปรบัตวัในทศิทางเดยีวกนัตลอด
มา	แต่อตัราการเตบิโตของปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสงูกว่า
การเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศค่อนข้างมาก	ดงันัน้	ถงึ
แม้ในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกจิตกต�า่ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ากม็กีารปรบัตวั	
ลดลงเพยีงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบการปรบัตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม	
ในประเทศ	ดังจะเห็นได้จากในช่วงปี	2541	ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกจิในประเทศ	และมกีารประกาศลอยตวัค่าเงนิบาท	ส่งผลให้
ภาวะเศรษฐกจิถดถอย	โดยจะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ปรับตัวลดลงจากปี	2540	ที่	3,072.6	พันล้านบาท	เป็น	2,749.6	
พันล้านบาท	ในปี	2541	คิดเป็นการลดลงร้อยละ	10.51	ในขณะที่	
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ากลับปรับตัวลดลงจาก	81,998.02	
GWH	ในปี	2540	เป็น	79,899.63	GWH	ในปี	2541	คดิเป็นการลดลง	
เพียงร้อยละ	2.56	

	 นอกเหนอืจากปัจจยัการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีจ่ะส่งผลต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว	การขยายตวัของประชากร
กเ็ป็นปัจจยัทีส่�าคญัอกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะก�าหนดปรมิาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของประเทศ	โดยประเทศไทยมจี�านวนประชากรเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชน	การไฟฟ้าภูมิภาคและ
การไฟฟ้านครหลวงทีด่แูลรบัผดิชอบในส่วนของการจ่ายไฟฟ้าให้แก่	
ผูใ้ช้ไฟฟ้าในประเทศต้องลงทนุในระบบจ�าหน่ายเพิม่ขึน้	อนัจะท�าให้
หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความ
ต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	 ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานพืน้
ฐานทีม่คีวามจ�าเป็น	โดยหากมปีรมิาณไม่เพยีงพอกบัความต้องการ
ใช้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาพรวมของ
ธุรกิจต่างๆ	รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนั้น	กระทรวงพลังงาน
ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติจงึได้จดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของ	
ประเทศไทย	โดยฉบับล่าสุด	คือ	แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย	พ.ศ.	2553-2573	(PDP	2010)	ซึง่ได้คาดการณ์ปรมิาณ
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก	23,249	เมกะวัตต์	ในปี	
2553	เป็น	52,890	เมกะวัตต์	ในปี	2573	คิดเป็นอัตราการเติบโต
เฉลีย่ร้อยละ	4.42	ต่อปี	ในขณะทีก่�าลงัการผลติไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้จาก	
31,349	เมกะวตัต์ในปี	2553	เป็น	65,547	เมกะวัตต์	ในปี	2573	คิด
เป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ	3.96	ต่อปี	ดงันัน้	การไฟฟ้าทัง้สาม
แห่งไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(“กฟผ.”)	การไฟฟ้านครหลวง	
(“กฟน.”)	และการไฟฟ้าภูมิภาค	(“กฟภ.”)	จะต้องมีแผนการลงทุน
ขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้า	รวมทั้งแผนการปรับปรุงและขยายระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สามารถ
ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้เพยีงพอกบัความต้องการพลงังานไฟฟ้าของ
ประเทศในอนาคต	ซึง่การลงทนุดงักล่าวจะส่งผลให้อตุสาหกรรมผลติ
และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศมีการขยายตัวตามไปด้วย
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ตลาดต่างประเทศ
	 ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ	ได้แก่	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	และการขยายตัวของ
ประชากรโลก	โดยสถาบัน	Energy	Information	Administration	
(EIA)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้ประมาณการเตบิโตของปรมิาณ	การ
ผลิตไฟฟ้าในแต่ละทวีปทั่วโลกจนถึงปี	2578	ซึ่งมีอัตราการเติบโต
โดยเฉลีย่ประมาณร้อยละ	2.30	ต่อปี	เหน็ว่าตวัเลขการประมาณการ
ผลติไฟฟ้าของประเทศนอกกลุม่องค์กรความร่วมมอืและพฒันาทาง
เศรษฐกจิ(Organization	Economic	Cooperation	and	Development	
:	OECD)	มีอัตราการเตบิโตสูงกว่าประเทศในกลุ่ม	OECD	ค่อนข้าง
มาก	โดยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศ
นอกกลุม่	OECD	เท่ากบัร้อยละ	3.3	ในขณะทีอ่ตัราการเตบิโตเฉลีย่
ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม	OECD	เท่ากับร้อย
ละ	1.1	ทัง้นี	้ภมูภิาคเอเชยีทีอ่ยูน่อกกลุม่	OECD	เป็นภมูภิาคทีม่กีาร
เตบิโตของปรมิาณการผลติไฟฟ้าสงูสดุโดยเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ	4.1	ต่อ
ปี	ดงันัน้	ภมูภิาคนีจ้งึมแีนวโน้มการเตบิโตของปรมิาณความต้องการ
หม้อแปลงไฟฟ้าสงูกว่าภมูภิาคอืน่ๆ	และหากพจิารณาฐานลกูค้าต่าง
ประเทศของบริษัทฯ	ในปี	2555	พบว่าประมาณร้อยละ	22.10	ของ
รายได้จากการขายหม้อแปลงต่างประเทศเป็นลกูค้าทีอ่ยูใ่นประเทศ
มาเลเซยี	ซึง่เป็นประเทศในภมูภิาคทีม่กีารเตบิโตของปรมิาณการผลติ
ไฟฟ้าสูงที่สุดดังกล่าว	ประกอบกับบริษัทฯ	มีศักยภาพในการผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	จงึเชือ่ว่าผลติภณัฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	จะสามารถแข่งขนัในตลาดโลกและส่ง
ผลท�าให้ยอดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	จะมโีอกาสเตบิโต
ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต	

	 ส�าหรบัประเทศออสเตรเลยีซึง่เป็นตลาดส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า	
ทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่ของบรษิทัฯ	ในแง่รายได้จากการขายหม้อแปลง
ต่างประเทศในปี	2556	กย็งัคงมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ของปรมิาณการ
ผลติไฟฟ้าที	่1%	ตลาดออสเตรเลยีเป็นตลาดใหญ่ทีม่ภีาคอตุสาหกรรม	
ทีแ่ขง็แกร่ง	อย่างไรกด็	ีจากสภาวะเศรษฐกจิของออสเตรเลยีทีช่ลอตวั	
ลงอย่างต่อเนื่อง	ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	และ
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ยังคงทรงตัวหรือชลอตัวลง	บริษัทฯ	ได้ขยาย
ตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ทั้งในประเทศลาว	ฟิลิปปินส์	
และสงิคโปร์	เพือ่กระจายความเสีย่ง	และเพิม่ฐานลกูค้าให้กว้างขึน้	

ภาวะการแข่งขัน
	 ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบก�าลงัและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	โดยทีผ่่านมายอดขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ	เป็นยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้า	
ระบบจ�าหน่าย	ซึ่งในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายนี้มี	
ผู้ผลิตประมาณ	24	ราย	ประกอบด้วยผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลยุทธ์
ด้านราคามากกว่าคุณภาพไปจนถึงผู้ผลิตขนาดกลางถึงใหญ่ที่เน้น
การผลติสนิค้าให้ได้คณุภาพมาตรฐาน	ดงันัน้	ผูผ้ลติแต่ละกลุม่กจ็ะ
มกีลุม่ลกูค้าทีแ่ตกต่างกนัไป	ส�าหรบับรษิทัฯ	นัน้ถอืเป็นผูผ้ลติขนาด
กลางทีส่ามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพสงูทีส่ามารถรบังานของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน	มอก.	384-2543	ซึง่สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ	รวมทัง้ผ่านการทดสอบการลดัวงจรจากสถาบนั	
CESI	ประเทศอติาล	ีและสถาบนั	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ท�าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และยังมีการปรับปรุงคุณภาพอย่าง	
ต่อเนือ่ง	จงึถอืเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ	
ให้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ	นอกจากนั้นจะเป็น	
ผู้ผลิตรายเล็กที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�าคัญเรื่องราคาเป็นหลัก
โดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ซึ่งถือเป็นคนละตลาดกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 	 การเข้ามาท�าธรุกจิของผูผ้ลติรายใหม่	รวมทัง้การพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลมีความเป็นไปได้ยาก	เนื่องจากต้องมี
การลงทุนด้านเครื่องจักรที่มีราคาสูง	และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	คือ	
จะต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่ทันสมัย	รวมทั้ง
บุคลากรต้องมีทักษะและความช�านาญในการผลิตเป็นอย่างดี	ดัง
นัน้	การแข่งขนัส�าหรบัตลาดในประเทศจงึเป็นการแข่งขนักบัผูผ้ลติที่
มเีทคโนโลย	ีและความสามารถในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพ
สูงซึ่งมีจ�านวนประมาณ	7	ราย	โดยต่างก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงเป็นที่
ยอมรับจากลูกค้า	โดยบริษัทฯ	ท�าการบริหารต้นทุนการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

53



ปัจจัยความเสี่ยง

1 ความเสี่ยงด้านความไม่สม�่าเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
		 รายได้หลักของบริษัทฯ	มาจากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ	
ประกอบด้วย	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	เป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ	33-47	ของรายได้
จากการขายรวม	ซึง่การทีส่ดัส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่	กฟน.	และ	กฟภ.	มสีดัส่วนทีส่งูอาจส่งผลกระทบต่อราย
ได้ของบริษัทฯ	หากต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าว	นอกจากนี้	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับความ
สามารถของบริษัทฯ	ในการชนะประมูลโครงการต่างๆ	และยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็น
ส�าคัญ	ดังนั้น	หากบริษัทฯ	ไม่ชนะการประมูล	หรือหากมีการเลื่อนระยะเวลาการประมูล	หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้า	จะส่งผลกระทบท�าให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ	ลดลง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่
เป็นเอกชนมากขึ้น	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยังได้พิจารณาเพิ่มความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)	ได้อีกด้วย	

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

3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 บริษัทฯ	มีทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในป	ี2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย
เป็นเงินตราต่างประเทศจ�านวน	161.71		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	20.63	ของรายได้จากการขายรวม			ในขณะที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศจ�านวน	146.91	ล้านบาท	ซึ่งจะต้องช�าระเป็นเงินสกุลต่างประเทศ	จึงสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นในลกัษณะ	Natural	Hedge	ได้ในส่วนหนึง่	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการป้องกนัความเสีย่ง
ดังกล่าว	โดยฝ่ายการเงินของบริษัทฯ	จะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	และจะพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น	นอกเหนือ
จากนีแ้ล้ว	ในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าต่างประเทศนัน้	ฝ่ายขายจะค�านวณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศที่ได้บวกเพิ่ม	(Mark	up)	เพื่อให้ครอบคลุมค่าความเสี่ยงและความผันผวนต่างๆ	ไว้แล้ว	ซึ่งการด�าเนินการ	
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง
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4 ความเสี่ยงจาการส่งมอบสินค้าล่าช้า
	เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่	กฟน.	และ	กฟภ.	ซึ่งในการขายสินค้าให้แก่หน่วยงาน
ดังกล่าวโดยปกติจะมีการจัดท�าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าที่เป็นสัญญามาตรฐาน	และมีการก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าเอา
ไว้อย่างชัดเจน	ซึ่งหากบริษัทฯ	ไม่สามารถส่งมอบหม้อแปลงได้ตามก�าหนดเวลาที่ระบุในสัญญา	บริษัทฯ	จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
หรือช�าระค่าปรับในอัตราร้อยละ	0.15-0.20	ของมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ	การส่งสินค้าล่าช้าดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีการซ่อม
หม้อแปลงในระยะเวลารับประกันที่บริษัทฯ	ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกต	ิและส่งมอบภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด	โดยการค�านวณค่าปรับจะค�านวณเป็นรายวันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้าล่าช้า	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องการ
ผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามก�าหนดเวลา	ซึ่งฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะมีการติดต่อ	update	ข้อมูล	ประสานงาน	และ
ติดตามงานกันอย่างใกล้ชิด	เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ	ที่อาจส่งผลท�าให้บริษัทฯ	ไม่สามารถจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่
ลูกค้าได้ตรงตามก�าหนดเวลา	และในส่วนของการซ่อมหม้อแปลงนั้น	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงกระบวนการซ่อมหม้อแปลงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยได้แยกสายการซ่อมหม้อแปลงต่างหากจากสายการผลิตหม้อแปลงใหม	่จึงช่วยท�าให้สามารถบริหาร
เวลาในการด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้จากการทีบ่รษิทัฯ	ได้น�าระบบ	Enterprise	Resources	Planning	
หรือ	ERP	เข้ามาใช้จะช่วยให้การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ
		 จากการที่ผู้บริหารหลักทั้งด้านการผลิตและการขายของบริษัทฯ	ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามา
นานกว่า	20	ปี	และมโีอกาสได้ร่วมงานกบับรษิทัผูผ้ลติหม้อแปลงชัน้น�าในประเทศและผ่านการฝึกอบรมจากบรษิทัหม้อแปลงไฟฟ้า
ชั้นน�าในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	จนท�าให้มีความรู้และความช�านาญในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง	ตลอดจนมี
ความสมัพนัธ์ทีด่ทีัง้กบัลกูค้าและ	Supplier	ทัง้ในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน	จากประสบการณ์ดงักล่าวจงึท�าให้หม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบรษิทัฯ	ได้รบัความเชือ่ถอืและยอมรบัจากลกูค้าทัง้ภายในและต่างประเทศอย่างรวดเรว็	ดงันัน้	บรษิทัฯ	อาจมคีวามเสีย่งจาก	
การที่ต้องพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงาน	ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	
ของบรษิทัฯ	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	มเีป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่จงูใจให้ผูบ้รหิารและพนกังานท�างานกบับรษิทัฯ	อย่างต่อเนือ่งในระยะยาว	
โดยผูบ้รหิารหลกัและบคุลากรส่วนใหญ่ต่างกร่็วมงานกบับรษิทัฯ	มาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้			ประกอบกบับรษิทัฯ	มนีโยบายในการฝึกอบรม
พนกังานทกุระดบั	รวมทัง้จดัให้มกีารถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรูเ้พิม่เตมิแก่พนกังานโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานของ	
บริษัทฯ	มีทักษะ	ความรู้ความ	สามารถ	และมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่	ยิ่งไปกว่านั้น	บริษัทฯ	มีนโยบายในการ	
ส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงมั่นใจว่านโยบาย	
ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ	ไว้ได้ในระยะยาว

6 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันจ�านวน			125,014,600	หุ้นคิดเป็นร้อยละ	
62.51		ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทฯ	และมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัฯ	ได้เกอืบทกุเรือ่งไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการ	หรอืการขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสยีงส่วน
ใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	
ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	
และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ยิ่งไปกว่านั้น	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการที่
เป็นผู้บริหารจ�านวน	2	ท่าน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	5	ท่าน	ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการตรวจสอบ
จ�านวน	3	ท่าน	โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงเพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ	และช่วยให้การก�ากบั
ดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัทฯ	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2556	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรก	ณ	วันที่		27	ธันวาคม	2556

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

1 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 	 	

	 1.1		นางอลิศรา			เจริญวานิช 37,696,000 18.85

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

	 1.3		นายพัชรพงศ์		ตันธนสิน 41,720,000 20.86

	 1.4		นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 598,600 0.30

	 รวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพิพัฒน์	ตันธนสิน 125,014,600 62.51

2 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 23,642,100 11.82

3 นายวรพจน์		หิรัณย์ภิวงศ์ 3,008,300 1.50

4 นายประเสริฐ		โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 1,539,200 0.77

5 นายศุภกร				เอมาสุดา 1,500,000 0.75

6 นายสืบพงศ์		ตั้งตรงมิตร 1,300,000 0.65

7 นางวรรณดี		เอกอุดมสิน 1,150,000 0.58

8 นายพนม		ควรสถาพร 1,140,000 0.57

9 นายวิโรจน์		ตั้งสุรกิจ 1,080,000 0.54

10 นางสาวปาณิสรา		ปราญชลีสกุล 1,079,300 0.54

	 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 39,546,500 19.77	

	 รวม 200,000,000 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างการจัดการ

1. การจัดการ
 1.1  คณะกรรมการบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน กรรมการ

3.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการ

4.	 นายนคร	พระประเสริฐ กรรมการและกรรมการอิสระ

5.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 	 โดยม	ีนางสาวบุญพา	รุดดิษฐ	์เป็นเลขานุการบริษัทฯ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที	่1/2554	
เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริพงศ์	บุญตาม	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการมอี�านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และ
ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดั	ระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.	 จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี	ภายใน	4	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ

3.	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

4.	 จดัให้มรีะบบการบญัช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอืได้	รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุ
ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.	 จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ควบคุมก�ากับดูแล		
(Monitoring	and	Supervision)	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบ
ประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

7.	 นอกจากนี้		คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	อาทิเช่น	การท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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8.	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ	
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

9.	 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

10.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	มีอ�านาจในการแต่งตั้ง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และ	
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณา	
ค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และ	
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 	 ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้	คณะกรรมการ
บรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ		และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

	 	 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะ	
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�า
ขึน้กบับรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	หรอืเป็น
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตาม
ที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง		บริษัทฯ	มีการ
ก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบ	

	 	 ในปี	2555	บรษิทัฯ	ได้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั	จ�านวน	5	ครัง้	และในปี	2556		จ�านวน	5	ครัง้	โดยรายละเอยีด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�านวน
การประชุมรวม

ปี	2555

จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�านวนการ

ประชุมรวม
ปี	2556

หมายเหตุ

1.	 รศ.	ดร.	สมชอบ	ไชยเวช* 4/4 4/5

2.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน 4/4 5/5

3.	 นายนิพนธ์	จัยสิน 2/4 - ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่	
1	มิถุนายน	2555

4.	 นายศิริพงษ์	บุญตาม 4/4 5/5

5.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม 4/4 5/5

6.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม 4/4 5/5

7.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์ 4/4 5/5

8.	 นายนคร	พระประเสริฐ 4/4 5/5

หมายเหตุ				*			ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก		เป็นไข้หวัด
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 1.2  คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	5	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม กรรมการบริหาร

3.	 นายภาณุ	ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหาร

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ กรรมการบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์ กรรมการบริหาร

	 	 โดยมีนางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.	 น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	ให้คณะกรรม
การบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

2.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ

3.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	
ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	การขายสินค้า	
เป็นต้น	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

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

5.	 มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.		 พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบริษัทฯ	การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอคณะ
กรรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

7.	 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็น	สมควร	และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

8.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

	 	 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง	(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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โครงสร้างองค์การจัดการ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

 ผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น		11	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

2.	 นายศิริพงศ์	บุญตาม รองกรรมการผู้จัดการ	

3.	 นายภาณุ	ศรีนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่าย	Supply	Chain	and	Logistics	

4.	 นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5.	 นางสาวโชติกา	ชุมภูนท์		 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.	 นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

7.	 นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

8.	 นายเรืองชัย		กฤษณเกรียงไกร ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

9.	 นางสาวสุอัญญา		ภุมมานุลาภ	 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

10.	 นายนิพัฒน์	จริงจามิกร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า

11.	 นายศศิกาญจน์	ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

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

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

และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	
4.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อเครื่องจักร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ตามงบ

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายศูนย์
ดูแลและ

บริการลูกค้า

ฝ่าย
พัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ

ฝ่าย Supply 
Chain และ
Logistic

ฝ่ายขาย
ในประเทศ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายผลิต 
2

ฝ่ายผลิต 
1

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่ายวิจัย
และ

พัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

แผนก MIS
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5.	 มีอ�านาจในการอนุมัติอัตราก�าลังคน	การจ้างงานและบรรจุพนักงาน	และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต�่ากว่าผู้จัดการ
ฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมถึงพิจารณาก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
และต�าแหน่ง	

6.	 ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	และมหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงาน	การบรหิารจดัการ	
รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

7.	 พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่
ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

8.	 ออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9.	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อประโยชน์	และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส	และมี
อ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรรมการผู้จัดการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร	ซึ่งกรรมการผู้
จดัการอาจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลง	หรอืแก้ไข	บคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ	หรอืการมอบอ�านาจนัน้ๆ	ได้ตามทีเ่หน็สมควร

10.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

		 	 ทั้งนี้	ในการด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง	(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด)	มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	และ/หรอืบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	กรรมการ
ผูจ้ดัการไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และ/หรอื
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	(แล้วแต่กรณ)ี	เพือ่อนมุตัต่ิอไป	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการค้าปกตซิึง่เป็น
ไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนด

	 การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

	 	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้จัดการฝ่าย รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

(1)		การลงทุนจากงบลงทุน	
	 (ต่อโครงการ)

- ไม่เกิน	2	ล้านบาท ไม่เกิน	3	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท

(2)	 การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - - ไม่เกิน	5	ล้านบาท

(3)	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
	 -	 ซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน
	 -	 ซื้อทรัพย์สินอื่น

-
-

ไม่เกิน	2	ล้านบาท
ไม่เกิน	2	ล้านบาท

ไม่เกิน	3	ล้านบาท
ไม่เกิน	3	ล้านบาท

ไม่เกิน	24	ล้านบาท
ไม่เกิน	24	ล้านบาท

(4)	 การขายสินค้าโดยก�าหนดราคา
	 ตามนโยบายราคา	(Price	List)

ไม่เกิน	5	ล้านบาท - ไม่เกิน	10	ล้านบาท ไม่เกิน	50	ล้านบาท

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

ไม่เกิน	10% - ไม่เกิน	15% >	15%

(6)	 การขอซือ้วตัถดุบิเพือ่ผลติเข้าคลงั2 ไม่เกิน	1	ล้านบาท ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	10	ล้านบาท >	10	ล้านบาท

(7)	 การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/
	 อาคารสถานที3่

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

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

(5)	แล้ว	ยังต้องพิจารณามูลค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องด�าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามมูลค่าการขายตามที่ระบุในข้อ	(4)	อีกด้วย
2.	 บริษัทฯ	พิจารณาก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จ�ากัดวงเงิน	เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ต้อง

สั่งซื้อ	เช่น	เหล็กซิลิกอน	และ	Copper	Foil	เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดโลก	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา	ดังนั้นในการพิจารณาสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาจากความต้องการใช	้รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบเป็นหลักจึง
จ�าเป็นต้องอาศัยความคล่องตัวและความรวดเร็วในการด�าเนินการ	อย่างไรก็ตาม	ในทางปฏิบัตินั้น	บริษัทฯ	ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
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3.	 การลงทนุซือ้เครือ่งจกัรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทนุทีผ่่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยในขัน้ตอนของการด�าเนนิการนัน้	ฝ่ายที่

จะท�าการซือ้ทรพัย์สนิจะต้องขออนมุตัซิือ้ทรพัย์สนิตามอ�านาจทีร่ะบใุนข้อ	(3)	ส่วนอ�านาจในข้อ	(7)	นัน้เป็นอ�านาจในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการ
ลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน	(Purchase	Request)	

 1.3  เลขานุการบริษัทฯ

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่ง
ตั้งนางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	โดยคุณสัมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎ
ในเอกสารแนบ	1	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขโดย
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	ทัง้นี	้หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษิทัฯ	มี
ดังนี้
	 1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	
	 	 (ก)	 ทะเบียนกรรมการ
	 	 (ข)	 หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
	 	 (ค)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
	 3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในงานเลขานุการบริษัท		และสามารถปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ		บริษัทก�าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ		เช่น	หลักสูตรพื้นฐานกฏหมายและกฏ
เกณฑ์ทีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน		หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานกุารบรษิทั		รวมทัง้เข้าร่วมสมันาต่างๆ	ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

 1.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 1.4.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

	 	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	23		เมษายน		2556	ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
ประจ�าปี	2556	ในรปูของค่าเบีย้ประชมุ		และค่าตอบแทนประจ�าปี		รวมทัง้สิน้เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ	4,200,000.-บาท	(สีล้่าน
สองแสนบาทถ้วน)		บริษัทฯ	ได้จ่ายจริงไปดังนี้

																																																																													(หน่วย	:	บาท)

รายชื่อ ต�าแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�าปี

รวม																	กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

1.	รศ.ดร	สมชอบ				ไชยเวช ประธานคณะกรรมการ 60,000 - 630,000 690,000

2.	นายเผด็จภัย						มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการ

50,000 75,000 350,000 475,000

3.	นายพลรชฎ								เปียถนอม กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 350,000 450,000

4.	นายณัฐพล									ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 350,000 450,000

5.	นายนคร												พระประเสริฐ กรรมการ 50,000 - 350,000 400,000

6.	นายพูลพิพัฒน์				ตันธนสิน กรรมการ 50,000 - 350,000 400,000

7.	นายศิริพงษ์								บุญตาม กรรมการ 50,000 - 350,000 400,000

รวม 360,000 175,000 2,730,000 3,265,000

	 ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

62



	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 ในปี	2555	และปี	2556		บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน	16.70	ล้านบาท	และจ�านวน	18.82	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ			ค่าตอบแทนในรูป
แบบอื่น		มีรถประจ�าต�าแหน่งเท่านั้น

 1.5  บุคลากร

	 1.5.1	 จ�านวนบุคลากร

	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม		2556	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน	181	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน	11	คน)	แบ่ง
เป็นพนักงานประจ�าจ�านวน	176	คน	และพนักงานรายวันจ�านวน	5	คน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย พนักงานประจ�า

(คน)

พนักงานรายวัน

(คน)

รวม

(คน)

ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า 14 - 14

ฝ่ายSupplyChain	และ	Logistic 23 - 23

ฝ่ายขายในประเทศ 12 - 12

ฝ่ายขายต่างประเทศ 2 - 2

ฝ่ายบริหาร 10 - 10

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - - -

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10 - 10

ฝ่ายผลิต 77 5 82

ฝ่ายวิศวกรรม 21 - 21

ส่วนความปลอดภัย 3 - 3

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 - 1

แผนก	MIS 3 - 3

รวม 176 5 181

	 หมายเหตุ		 :		ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ	ฝ่ายศนูย์ดแูลและบรกิารลกูค้า,	ฝ่าย	Supply	Chain	และ	Logistic,	ฝ่าย
ขายต่างประเทศ,	ฝ่ายขายในประเทศ,	ฝ่ายบรหิาร,	ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ,	ฝ่ายพฒันาธรุกจิ,	แผนก	MIS	ขึน้ตรงกบักรรมการ
ผู้จัดการ		ฝ่ายผลิต,	ฝ่ายวิศวกรรม,	ส่วนความปลอดภัย		และฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ		

	 1.5.2	 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 	 -ไม่มี-

	 1.5.3	 ค่าตอบแทนพนักงาน

	 	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 		 ในปี	2556			บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	จ�านวน	59.19	ล้านบาท	โดยเป็นค่า
ตอบแทนในรูปของเงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และสวัสดิการอื่นๆ

	 	 ค่าตอบแทนอื่น		

	 			 		 -	ไม่มี	–	
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	 1.5.4	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร	

	 	 ด้วยวสิยัทศัน์ขององค์กรทีต้่องการจะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพระดบัสากล	(World	Class)		และมพีนัธกจิ	
ทีจ่ะมุง่มัน่เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการทีท้่าทายในการพฒันาระบบไฟฟ้าของลกูค้าภายใต้คณุภาพระดบัสากล	น�ามาซึง่
การก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�าคัญ	คือ

	 	 Constructive	Engagement	:	การให้พนกังานทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางการท�างานในหลายๆ	ระดบั
ทีแ่ตกต่างกนั	แต่ให้มส่ีวนร่วมมากน้อยต่างกนัออกไปโดยเน้นทศิทางการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นการพฒันา	มุง่เน้นการหาทางออก
หรือทางเลือกในการแก้ปัญหา	ไม่เน้นการหาคนผิด	เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

	 	 Sharing	Success	:	สร้างบรรยากาศการท�างานทีใ่ห้ทกุคนมส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ขององค์กร	ซึง่จะสะท้อนออกมา
ในรูปของการให้ผลตอบแทนที่เน้นผลส�าเร็จขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นที่ตัวบุคคล	รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานสร้าง
ความรู้จากการปฏิบัติ	ใช้ความรู้จากการปฏิบัติครั้งก่อนเพื่อการปฏิบัติซ�้า	ปรับปรุง	และพัฒนาความรู้	เพื่อการปฏิบัติครั้ง
ต่อไป	โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	อีกทั้งตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง	และ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น	ซึ่งเมื่อทุกคนจะต้องมีความส�าเร็จร่วมกัน	จึงต้องให้ความส�าคัญตั้งแต่ผลส�าเร็จของ
พนักงานแต่ละคน	ผลส�าเร็จของหน่วยงาน	ผลส�าเร็จของหน่วยธุรกิจ	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของทั้งองค์กร

	 	 Better	Attitude	:	การมทีศันคตทิีต้่อง	“ดขีึน้กว่าเดมิ”	เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างต่อเนือ่งตามความคาดหวงัของทัง้
ลูกค้า	สังคม	องค์กร	และผู้ถือหุ้น
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การก�ากับดูแลกิจการ
การก�ากับดูแลกิจการ
 1.1  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

		 	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเนือ่งจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส�าคญัในการน�าไปสูก่ารมรีะบบบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วน
ได้เสยี	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	โดยการมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่มลูค่า	สร้างความสามารถในการแข่งขนั	
รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ในระยะยาว	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2556	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2556	
ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวซึ่งครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	และเพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของกิจการ	โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน	ได้แก่	สิทธิการซื้อขายหรือ
โอนหุ้น	สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เช่น	การ
จัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

•	 จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย	14	วนั	โดยจะระบวุนั	เวลา	สถานที	่และวาระการประชมุ	
กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ	ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่
ประชมุอย่างครบถ้วน	รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวไว้ใน	Website	ของบรษิทัทัง้ภาษาไทย	และภาษาองัฤษ	อย่างน้อย	1	เดอืน	
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าเพยีงพอก่อนได้รบัข้อมลูในรปูแบบเอกสารจากบรษิทั

•	 บริษัท	ฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	ดังนี้

วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่	2	พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่	3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	ปีที่ผ่านมา
วาระที่	4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา
วาระที่	5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่	6	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่	7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี
วาระที่	8	เรื่องอื่นๆ	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�าคัญต่างๆ	

•	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ	เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ	ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

•	 	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น	เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	20	วัน	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือทาง	อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ	์โดยแจ้งผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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•	 	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่และอิสระ	

•	 	บรษิทัฯ	อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเตม็ที่	โดย	บรษิทัจะจดัประชมุในวนั
ท�าการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

•	 	กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ทุกคน	เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง	และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 	 เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	จะเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวัน
ท�าการถดัไปบน	website	ของบรษิทั	และจดัท�ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ	
บริษัทฯ	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	

•	 	บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	การนับคะแนนและแสดงผล	เพื่อให้การด�าเนินการ
ประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อื
หุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ	
ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

•	 	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

•	 	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระ	และเสนอชือ่บคุคลเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผูถ้อื
หุน้ล่วงหน้า	ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	ซึง่ได้เผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ฯ	ที	่http://www.qtc-energy.com	
โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ	ล่วงหน้า	3	เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

•	 	บริษัทฯ	ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่	
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

•	 	คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธใินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน	และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

•	 	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่รวม
ถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลรวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

•	 	 การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	ของ
ตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	 	พนกังาน	:	บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของพนกังานทกุคนในบรษิทัฯ	ซึง่จะมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นให้บรษิทัฯ	สามารถ
พัฒนาการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ	และทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน	ตลอดจน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างาน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ถือ
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	

•	 	คู่ค้าและเจ้าหนี้	:	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น	Supplier	และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอารัดเอา
เปรียบ	โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ท�าร่วมกันอย่างเคร่งครัด	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
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•	 	ลกูค้า	:	บรษิทัฯ	เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้าโดยเน้นการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ได้มาตรฐาน	และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน	การรกัษาความลบัของลกูค้า	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัต่อการก�าหนดราคาขาย
สินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

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

•	 	ชุมชนและสังคม	:	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	เน้นการปลูกฝังจิตส�านึก	
ความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	และไม่กระท�าการใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย	

•	 	บริษัทฯ	มีมาตราการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วน
ได้เสีย	ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

•	 	บริษัทฯ	ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์	จะต้อง

•	 	 ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่บริษัทฯ	จะมีการประกาศผลการด�าเนินงาน	หรือข้อมูลภายในนั้น
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

•	 	บริษัทฯ	มีแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย	ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงิน	ระบบควบคุมภายในบกพร่อง	หรือการผิดจรรยาบรรณ	โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดมาตราการคุ้มคร้องสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลู
ทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์	ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ซึง่มผีลกระทบ
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กนั	โดยมกีารเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ	ต่อผูถ้อืหุน้	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์	
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

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

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

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

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

•	 	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ56-1)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุ	เรือ่งหลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีารรายงานการเปิดเผยข้อมลู	เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิ
งานของบรษิทัฯ	ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูดงัหวัข้อต่อไปนี	้(1)	ข้อมลูทัว่ไป	(2)	ปัจจยัความเสีย่ง	(3)	ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	(4)	
การประกอบธรุกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์	(5)	ทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ	(6)	ข้อพพิาททางกฎหมาย	(7)	โครงสร้างเงนิ
ทุน	(8)	การจัดการ	(9)	การควบคุมภายใน	(10)	รายการระหว่างกัน	(11)	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	(12)	ข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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•	 	คณะกรรมการและผู้บริหาร	มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 	 กรรมการ	และผูบ้รหิาร	4	รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการ	มหีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลที่
เกีย่วข้องต่อประธานกรรมการบรษิทั	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	และเปิดเผยข้อมลูให้กรรมการทกุท่านทราบ	ตาม	
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีนโยบาย	ให้พนักงานระดับบริหาร	
ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่าย	ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม	
ในการด�าเนินธุรกิจ	โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	รับทราบทุกปี

•	 	คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมลูทางการบญัชมีคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่
ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั	รวมถงึมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วย
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ	รายการระหว่างกนั	และระบบควบคมุภายใน	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

1.	 เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
2.	 เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
3.	 ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
4.	 การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
5.	 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	โดยใช้ข้อมูลภายใน	ได้อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เท่าเทียม	

โปร่งใสและเป็นธรรม
6.	 การด�าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

		 โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อ	ดังนี้
โทรศัพท์	:	(66)2379	3089	ต่อ	241
โทรสาร	:	(66)2379	3099
Email	:	ir@qtc-energy.com
Website	:	http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html

		 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว	ได้แก่	ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	กรรมการผู้จัดการ

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

1.	 การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์	ได้แก่	รายการได้มา/จ�าหน่ายไป	ซึ่งสินทรัพย์	รายการเกี่ยวโยง	ก�าหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้น	การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี	การย้ายที่ตั้งส�านักงานใหญ่	รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น	และโครงการลงทุน	การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	เป็นต้น	โดยกรรมการผู้จัดการ

2.	 การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช	ีได้แก่	งบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส	แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	โดยกรรมการผู้จัดการ

•	 	การให้ข่าวสารทัว่ไปส�าหรบัการบรหิารองค์กร	กบัสือ่สารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบรหิาร	หรอื	กรรมการผูจ้ดัการ	
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ต่อสื่อสารมวลชน

•	 	ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
1.	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ก�าหนดให้	เลขานุการบริษัท	ฯเป็นผู้ประสานงาน
2.	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ก�าหนดให้	เลขานกุารบรษิทัฯ	เป็นผูป้ระสานงาน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

	 5.1		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

	 5.1.1	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการอย่างน้อย	5	คน	กรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	
ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ	โดยมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และไม่จ�ากัดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	
ท่าน	โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงเพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ	และบรษิทัฯ	มนี
โยบายให้ผู้ที่จะเป็นประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

	 5.1.2		 คุณสมบัติของกรรมการ

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในระดับ
ต�าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ	จึงสามารถน�าประสบการณ์	ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�าหนดนโยบาย
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานของบ
ริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว	้และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้
ไม่เกิน	3	แห่ง	

	 5.1.3		 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1)	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	

หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า	2	ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาต
ต่อ	ก.ล.ต.

(3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

(4)	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้ง	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

(5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดั
แย้ง	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังาน
สอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

(6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(7)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	
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(8)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	

5.1.4	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	ให้เป็นคนละบุคคลกัน	เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่	และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

5.1.5	 จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคณะกรรมการ
แต่ละคนจะต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	3	แห่ง	

5.1.6	 กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอืน่ได้ไม่เกนิ	3	บรษิทั	โดย
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

5.1.7	 กรรมการอิสระแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองได้ไม่เกิน	9	ปี

5.1.8	 คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพือ่ต่อจากวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการคนก่อนหน้า	โดยได้รบัความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.1.9	 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่	ให้แก่ผูถ้อืหุน้ทราบในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า
ปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

5.1.10	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้
1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	
	 (ก)	 ทะเบียนกรรมการ
	 (ข)	 หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของ	บริษัทฯ
	 (ค)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

5.2	 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริหาร	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหาร	ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ	บริษัทฯ	และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว	

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ	มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	3	ท่าน	เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	จะต้องมีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ	ได้

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	2	ใน	3	โดยประธานฯเป็นกรรมการอสิระ	
ท�าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ	ติดตามการท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งงาน	ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อื่น
ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	และพิจารณา
ทบทวนโครงสร้าง	ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	อัตราค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทฯ	และผู้
บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

4.	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	บรษิทัฯ	มกีรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ	นโยบายและกลยุทธ์	อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5.3	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	
Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตน	และต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ตลอดจนมตทิี่
ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	และค�านงึถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั	โดยมบีทบาท	หน้าที	่และ
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.	 จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี	ภายใน	4	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ
2.	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง
3.	 จดัให้มรีะบบการบญัช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอืได้รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุ

ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.	 จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ

สอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5.	 ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั	(Direct)	และก�ากบัควบคมุดแูล	(Monitoring	and	Supervision)	

ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้	อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่เพิม่พลูมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ	สูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	(Maximize	Economic	Value	and	Shareholders’	
Wealth)	นอกจากนี	้คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เช่น	การท�ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ	
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

7.	 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ

อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนกุรรมการชดุต่างๆ	ทีแ่ต่งตัง้ทัง้นี	้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.	 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน	
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร	ทั้งนี้	การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	เว้นแต่เป็นการ
อนมุตัริายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	หรอืเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	
และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ	คณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกาศ	อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.	 คณะกรรมการได้จดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	เป็นลายลกัษณ์อกัษรมกีารประเมนิผลการปฏบิตัติาม
นโยบาย	และทบทวนนโยบาย	ดังกล่าวอย่าง	น้อยปีละ	1	ครั้งและส่งเสริมให้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์
อกัษร	เพือ่ให้กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตราฐานด้านจรยิธรรมที	่บรษิทัใช้ในการด�าเนนิธรุกจิและ
ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจรงิจงัรวมถงึการก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	
Management	Policy)	การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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	 5.4	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติหน้าที่ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังนี้
1.	 บรษิทัฯ	มกีารจดัท�าก�าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี	และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
2.	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	และอาจมีการ

ประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น	โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารก�าหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจน
และมีการส่งหนังสือนัด

3.	 ประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชมุ	รวมทัง้ได้มกีารจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และจดัเกบ็รายงานการประชมุ
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4.	 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ	ทั้งนี้	
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

5.	 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง	และกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบ	โดยมีการจัดท�าบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บไว้ส�าหรับ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบได้

6.	 คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการเพือ่ให้สารสนเทศราย
ละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาโดยตรง	และเพือ่มโีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส�าหรบัใช้ประกอบ
การพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

7.	 บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง	เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยว
กับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการ

8.	 คณะกรรมการได้จดัให้มเีลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	ฯ	ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดัเตรยีมระเบยีบวาระ
การประชมุ	ท�าหนงัสอืเชญิประชมุ	ดแูลและจดัการประชมุ	จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ	และจดัท�ารายงาน
การประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม

	 5.5	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นประจ�าอย่าง
น้อยปีละ	1	ครัง้	เพือ่ให้ทราบถงึปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีทีผ่่านมา	เพือ่ให้การท�างานของคณะกรรมการ
มปีระสทิธผิลมากขึน้	เพราะทราบถงึความรบัผดิชอบของตนเองได้ชดัเจน	และเพือ่ช่วยปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ	รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 5.6	 ค่าตอบแทน	

	 	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นอตัราทีเ่พยีงพอส�าหรบั
การรกัษากรรมการและผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร	และอยูใ่นระดบัทีส่ามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ปัจจัยที่จะน�ามาพิจารณา	ประกอบด้วย	ประสบการณ์	ภาระ
หน้าที่	ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	ทั้งนี้	การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร	จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดไว้	ซึง่จะพจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
แต่ละท่าน	ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ส�าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย	จะได้รับค่าตอบแทน
ตามบทบาท	หน้าที่ที่รับผิดชอบ

	 	5.7	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่ว	
ข้องในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ซึง่รวมถงึ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผูบ้รหิาร	และเลขานกุาร	
บริษัทฯ	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	
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5.7.2	 บริษัทฯ	จัดท�าเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	และมี	คู่มือศึกษา
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

5.7.3	 บรษิทัฯมแีผนการคดัเลอืกบคุคลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งงานบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม	และโปร่งใส	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือรายอื่นใด	โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผน
ดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี	ทัง้นี	้ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการก�าหนดให้เป็นบคุคลทีจ่ะสบืทอดต�าแหน่งนัน้	จะได้รบัการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
เลื่อนต�าแหน่งต่อไปในอนาคต	

	 5.8		 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

	 	 บรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการ	กรรมการบรหิาร	รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่เริม่
ด�ารงต�าแหน่ง	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ	และทบทวนข้อมูลต่างๆ	เป็นประจ�าทุกปี	ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 	

	 	 ในปี	2556	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และโปร่งใส่	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประเมินผล
งานประจ�าปี	2556	ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	เพื่อให้ทราบและพิจารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ที่
ผ่านมา	

 1.2  คณะกรรมการชุดย่อย

		 	 ประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยอกี	3	ชดุ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
บริหาร	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งคณะผู้บริหาร	โดยกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความ
เสี่ยง	กรรมการบริหาร	และผู้บริหารของบริษัทฯ	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	
2535	และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	มีดังนี้

	 1.2.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	ทัง้คณะประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่มคีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์
และคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	มีจ�านวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่
ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท	ดังนี้	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายเผด็จภัย	มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายพลรชฎ	เปียถนอม* กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์* กรรมการตรวจสอบ

	 หมายเหต	ุ:	*เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่
ถือของงบการเงินได้

	 โดยมีนางสาววัลดี	สีบุญเรือง	เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	

3.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว	รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

5.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และ
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ

6.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)		 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของ
ตลาด	หลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)	 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	
(charter)

(ซ)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับ	มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ	มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 1.2.2	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 เพือ่ให้การบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึ
มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ	นโยบายและกลยุทธ์	
อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรอบหลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลดังนี้

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิริพงศ์	บุญตาม	 กรรมการ

นายภาณุ	ศรีนิเวศน์	 กรรมการ

นายเรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร	 กรรมการ

นางสาวบุญพา	รุดดิษฐ์	 กรรมการ

นายเจริญศักดิ์	สารวงค์	 กรรมการ

นายชาญวุฒิ	มีพลอย	 กรรมการ

นางสาวสุอัญญา	ภุมมานุลาภ	 กรรมการ

นางสาวโชติกา		ชุมภูนท์	 กรรมการและเลขานุการ

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมขององค์กร	ซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ	
ทีส่�าคญั	เชน่	ความเสีย่งด้านการเงนิ	ความเสีย่งด้านอตัราการแลกเปลีย่น	ความเสีย่งด้านตลาด	และความเสี่ย
งอื่นๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและชื่อเสียงขององค์กร	เป็นต้น	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2.	 ประเมิน	และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร	รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและ
เพดานความเสี่ยงที่องค์กร	จะยอมรับได้

3.	 ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง	ประเมิน	ควบคุม	ติดตาม	และพัฒนากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด	และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	

4.	 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	เกีย่วกบัการบรหิาร	การด�าเนนิงานและสถานะความเสีย่งของ
องค์กรและการเปลีย่นแปลงต่างๆ	รวมถงึสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ	เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

5.	 บรหิารและควบคมุการบรหิารความเสีย่งโดยรวมขององค์กร	ให้เป็นไปตามหลกัการของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	

6.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

7.	 จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น

8.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุอย่างน้อย	3	เดอืนครัง้	และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ
คณะกรรมการบริษัททราบ	ทุกไตรมาส

 1.3  การสรรหากรรมการ

		 	 การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ	จะกระท�าผ่านการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ	์ความรู้	ความสามารถ	และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	เนื่องจากบริษัทฯ	ยังไม่มีคณะ
กรรมการสรรหาคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว	จากนัน้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะท�าการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	

	 1.3.1	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 องค์ประกอบและการสรรหา	แต่งตัง้	ถอดถอน	หรอืพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ	นัน้	ได้ก�าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ	ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.	 	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก�าหนด	

2.	 	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ	
2	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้	ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

3	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ใน
ล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.	 	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของ
จ�านวนกรรมการในขณะนั้น	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดย
จ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม	กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
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5.	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	และ/
หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป	
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	จะอยู่ใน
ต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	

6.	 	มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่

7.	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 1.3.2	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	
โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั	กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคณุวฒุ	ิประสบการณ์การท�างาน	และความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ	ประกอบกัน	จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อไป	
ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มนีโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	และต้องมจี�านวนไม่น้อย
กว่า	3	ท่าน

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ

นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่
สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้
รับการ	เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี	
ความขดัแย้ง	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล	ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

8.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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	 1.3.3	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	
3	ท่าน	โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ	ทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
รวมถึงประกาศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	นอกจากนี้	กรรมการอิสระ
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้	
1.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
2.	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

	 ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

 1.4  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

		 	 ณ	ปัจจบุนั	บรษิทัฯ	ไม่มบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	จงึยงัไม่มกีารก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	แต่
อย่างไรกต็าม	หากอนาคต	บรษิทัมบีรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วม	คณะกรรมการบรษิัทจะด�าเนนิการวางนโยบายการการก�ากบัดแูลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อไป

 1.5  นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท
1.	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ	

ภาวะของบุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่	
สาธารณชนทราบ

2.	 ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงั
กล่าว	ใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ซึง่ยงัมไิด้
เปิดเผยต่อสาธารณชน	เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขายเสนอซื้อหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่ว่าการกระท�า
ดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน	
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3.	 ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	น�าความลบั	และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า	โดยทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4.	 ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯ	หรือของลูกค้า	ห้ามน�าความลับของบริษัทฯ	ไปเปิดเผยแก่บุคคล
ภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน	แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	ไปแล้ว

		 	 ทัง้นี	้นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย์และการใช้ข้อมลูภายในและความลบัของบรษิทับนัทกึอยูใ่นจรรยาบรรณธรุกจิ	ซึง่บรษิทัได้
จดัท�าเป็นหนงัสอืแจกให้กบักรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน	พร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่ให้การรบัรองในการปฏบิตัติามทกุประการ	
พร้อมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิและจรรยาบรรณพนกังานทีก่�าหนดไว้อย่างจงิจงัสามารถอ่านฉบบัเตม็ได้ที่	
www.	qtc-energy.com

 1.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

	 บริษัทยอมจ่าย	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่	
•	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	750,000	บาท
•	 บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่	ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

รายงานประจ�าปี 2556
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	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2557	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยท�าการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	
แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย
	 1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(	Control	Environmental	)
	 2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)
	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)
	 5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	(ตามส่วนที่	3	ข้อ	12	ของแบบประเมิน)	อย่างเพียงพอแล้ว	ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น	คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	เห็นว่าบริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

 1  การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

		 	 บรษิทัฯ	มคีณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะ
สมและมปีระสทิธผิล	ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชมุร่วมกนัอย่าง
น้อยทุกไตรมาส	เพื่อพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	
รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

		 	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เอง	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	
จ�ากดั	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ตัง้แต่ปลายปี	2550		จนถงึปี	สิน้ปี	2555	และในปี	2556	บรษิทัฯ
ได้ว่าจ้างบริษัท	สอบบัญชี	ไอ	วีแอล	จ�ากัด	เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ		จนถึงปัจจุบัน	โดยผู้ตรวจ
สอบภายในดงักล่าวได้จดัท�ารายงานผลการประเมนิและตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุไตรมาส	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานใน
ฝ่ายต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด	

 2  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

		 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย			
นายเผดจ็ภยั	มคีณุเอีย่ม	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายณฐัพล	ลลีาวฒันานนัท์	และนายพลรชฎ	เปียถนอม	เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ		มขีอบเขต	หน้าที	่และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่�าคญัคอื	ดแูลรายงานทางการเงนิของ
บรษิทัให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	สอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่	ีมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนดแูลกรณทีีอ่าจ
เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้	ทัง้นี	้ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุ
ทั้งหมด	5	ครั้ง	โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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1.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2555	ร่วมกับฝ่ายบริหารและ
ผู้สอบบัญชี		เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ		ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท		ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	อีกทั้งได้
ด�าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

3.			 สนบัสนนุ	และให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการ	(Corporate	Governance)	เพือ่ให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีาม
หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้
ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.		 ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ	โดยจดัจ้างบรษิทั	สอบบญัชไีอ	วแีอล	จ�ากดั	เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	
ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง		เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจ
สอบภายในประจ�าปี	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		และประสิทธิผล	โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี	ไม่พบข้อบกพร่อง
ด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ	

5.			 ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน	การเงิน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

6.			 พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกเสนอชื่อบริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญ	
ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

		 	 ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	มีความเป็นอิสระ	และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	
โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี	ตลอดจนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง

 3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

											 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2556		ครั้งที่	1/2556		ได้แต่ตั้งบริษัท	สอบบัญชี	ไอ	วีแอล	
จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทส�าหรับปี	2556	ซึ่งบริษัท	สอบบัญชี	ไอ	วีแอล	จ�ากัดได้มอบหมายให้	คุณวัลดี	สีบุญเรือง	
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	

		 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท	บริษัท	สอบบัญชี	ไอ	วีแอล	จ�ากัด	และ	คุณวัลดี	สีบุญเรือง	แล้ว
เห็นว่า	มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	เนื่องจาก	มีความเป็นอิสระ	และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท	มาเป็นระยะ	16	ปี	เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวสอบภายในได้แก	่	Director	Accreditation	Program	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)			และ	Audit	Committee	Program	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)			โดยบริษัทได้หมอบ
หมายให้	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ท�าหน้าที่ประสารงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก	(outsource)	ด้วย

		 	 ทัง้นี	้การพจิารณาและอนมุตัแิต่งตัง้	ถอดถอน	โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะต้อง
ผ่านการอนุมัติ	หรือได้รับความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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รายการระหว่างกัน

 1  ลักษณะความสัมพันธ์

		 	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”)	มกีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งต่างๆประกอบ
ด้วย		ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ	มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	 นางศศิพิม	วงศ์ค�า	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นในคิวทีซี	
เซอร์วิส	เชียงใหม่ร้อยละ	99.94	มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายพูล
พพิัฒน์	ตันธนสิน	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการของบรษิทัฯ	นอกจากนี	้อดตีภรรยาและบตุรของนายพลูพพิฒัน์ถอื
หุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	62.51

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

นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	และอดีต
ภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	62.51

บรษิทั	ควิทซี	ีปานโก	จ�ากดั	(QTC	PANCO	.CO.,LTD.) นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และถือหุ้นใน	
บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	ร้อยละ	85%	ของทุนจดทะเบียน	ซึ่งนายพูล
พิพัฒน์	ตันธนสิน	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	
ผู้จัดการของบริษัทฯ	นอกจากนี้	อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกันร้อยละ	62.51
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 2  รายละเอียดรายการระหว่างกัน

	 	 	 ในปี	2556	และ	ในปี	2555	บริษัทฯ	มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

	 	 	 1.	 รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2556 ปี	2555

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

ขายสินค้าและ
บริการ
ลูกหนี้การค้า

8.89

0.62

5.28

0.23

บริษัทฯ	มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ	ที่
เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก	่น�้ามัน
หม้อแปลง	หางปลาแรงต�่า	ชุดปะะเก็น	ลูกถ้วย	
เป็นต้น	รวมทัง้ให้บรกิารซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่
ควิทซี	ีเซอร์วสิเชยีงใหม่	ซึง่เป็นตวัแทนจ�าหน่ายของ	
บริษัทฯ	โดยราคาขายสินค้าให้แก่คิวทีซี	เซอร์วิส
เชียงใหม่เป็นราคาที่มีส่วนลดเท่ากับส่วน	ลดที่ให้
แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ	รวมทั้งมี
เงือ่นไขทางการค้าทีเ่หมอืนกบัตวัแทนจ�าหน่ายราย
อื่นของบริษัทฯ	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่ารายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการ
ค้าโดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

บรษิทั	เอสเอม็ไอ	เมทลัเวอร์ค	จ�ากดั
ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถัง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ
ลูกหนี้การค้า

0.60

-

0.17

0.02

บริษัทฯ	มีการขายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบใน
หม้อแปลงไฟฟ้า	เช่น	ส	ีRAL,	สรีองพืน้	เป็นต้น	คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการ
ค้าโดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล

บริษัท	คิวทีซี	ปามโก	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า

ขายสินค้าและ
บริการ
ลูกหนี้การค้า

2.43

2.46

-

-

บริษัทฯ	มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ	ที่
เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็
ว่ารายการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการ
ค้าโดยปกติของบริษัทฯ	และมีความสมเหตุสมผล
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	 	 2.	 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน	
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2556 ปี	2555

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

ซื้อสินค้าและ
บริการ
เจ้าหนี้การค้า

0.001
-

0.004 เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ	ว่าจ้างให้คิวทีซี	
เซอร์วสิเชยีงใหม่ไปด�าเนนิการเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า	
ของบริษัทฯ	ที่อยู่ในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ส�านักงานของคิวทีซีเซอร์วิสเชียงใหม่	ได้แก่	ค่า
ขนส่งหม้อแปลง	ค่าตรวจสอบหม้อแปลง	ค่าซ่อม
หม้อแปลง	ค่าเครนยกหม้อแปลง	เป็นต้น	เนือ่งจาก
รถบรรทกุและ/หรอืช่างบรกิารของบรษิทัฯ	ม	ีควิงาน
เต็มไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้	และคิวทีซี	
เซอร์วิสเชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเรว็และเชือ่ถอืได้	โดยค่าบรกิารทีค่วิทซี	ีเซอร์วสิ
เชียงใหม่เรียกเก็บจากบริษัทฯ	สามารถเทียบเคียง
ได้กบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการให้บรกิารของบ
รษิทัฯ	และ/หรอืสามารถเทยีบ	เคยีงได้กบัค่าบรกิาร
ที่จ้างบุคคลภายนอก	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่า	
รายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นและมี
ความสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิระหว่าง
กันมีความเหมาะสม

บรษิทั	เอส	เอม็	ไอ	เมทลัเวอร์ค	จ�ากดั
ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถัง
หม้อแปลงไฟฟ้า

ซื้อสินค้าและ
บริการ
เจ้าหนี้การค้า

0.50
-

2.56
-

บริษัทฯ	ซื้อตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า	โดย
ราคาทีซ่ือ้จาก	เอสเอม็ไอ	เมทลัเวอร์ค	สามารถเทยีบ
เคียงได้กับราคาซื้อที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น	ๆ		คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นและมี
ความสมเหตสุมผล	โดยอตัราค่าบรกิารทีค่ดิระหว่าง
กันมีความเหมาะสม

	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	โดยจะจดัให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด	ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้บุคคล
ทีม่ีความรูค้วามช�านาญพเิศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน	ส�านกักฎหมาย	เป็นต้น	ทีเ่ป็นอิสระจากบริษัทฯ	และบุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้น	ตามแต่กรณี	

	 นอกจากนี้	บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้รหิาร	หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการทีต่นเองมี
ส่วนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ	ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวม
ตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญั
ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
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	 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

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

	 ส�าหรบัรายการขายสนิค้าให้แก่บรษิทั	ควิ.ท.ีซ.ี	เซอร์วสิ	เชยีงใหม่	จ�ากดั	และบรษิทั	ควิทซี	ีปานโก	จ�ากดั	(ประเทศลาว)	ซึง่เป็นบคุคลที่
อาจมคีวามขดัแย้งจะยงัคงมอีย่างต่อเนือ่งในอนาคต	บรษิทัฯ	ได้มกีารก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคาและส่วนลดของการขายหม้อแปลงไฟฟ้า	
และวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท	ซึ่งรวมถึงลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่าย	และ	
มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที	่15	พฤษภาคม	2554		โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ความชดัเจนและช่วยท�าให้สามารถเปรยีบเทยีบราคาและส่วนลดใน
การขายสินค้าให้แก่บริษัท	คิว.ที.ซี.	เซอร์วิส	เชียงใหม่	จ�ากัด	ซึ่งจะต้องเป็นไปตามราคาและส่วนลดที่ให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่น	อันจะ
ช่วยให้การพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผลของการขายสินค้าให้แก่ทั้ง	2	
บริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในงวดที่บริษัทฯ	ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นส�าหรับรายการระหว่างกัน
ที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ	จะเข้าท�ารายการนั้นๆ		โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกนัตามทีร่ะบขุ้างต้น	อย่างไรกต็าม	รายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	
หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

83



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วย	นายเผดจ็ภยั	มคีณุเอีย่ม	เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	และนายพลรชฎ	เปียถนอม	เป็นกรรมการตรวจสอบ		มีขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่�าคญัคอื	ดแูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	
สอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	มกีารปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนดแูลกรณทีีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้	ทัง้นี้	
ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง	โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	

1.			 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2556	ร่วมกับฝ่ายบริหารและ
ผู้สอบบัญชี		เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ		ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ		

2.		 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	อีกทั้งได้
ด�าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

3.			 สนับสนุน	และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance)	เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.		 ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ	โดยจดัให้มกีารว่าจ้างบรษิทั	สอบบญัช	ีไอ	วแีอล	จ�ากดัซึง่เป็น
บรษิทัทีใ่ห้บรกิารด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก	เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่าย
บริหารอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�ากับผู้ตรวจสอบภายใน		เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ�าปี	เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ		และประสิทธผิล	โดยผลการ	ตรวจสอบภายในประจ�าปี	2556	ไม่พบ
ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ	

5.			 ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน	การเงิน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

6.		 พจิารณาคดัเลอืกแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี	ส�าหรบัปี	2557	โดยเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้นาย
สมคิด		เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	หรือนางสุมาลี		โชคดีอนันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3322	หรือ
นายธรีศกัดิ	์ฉัว่ศรสีกลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่6624	หรอืนางสาวศนัสนย์ี	พลูสวสัดิ	์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่6977	
จากบรษิทั	แกรนท์	ธอนตนั	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิรวม	860,000	บาท	เพือ่
น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ	มคีวามเป็นอสิระ	และแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา	โดยไม่มี
ข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี	ตลอดจนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

	 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	

	 (นายเผด็จภัย		มีคุณเอี่ยม)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	18	กุมภาพันธ์	2557	
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เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฎในรายงานประจ�าปีและในงบการเงนิของบรษิทั	คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า	งบการเงนิของบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	
2556	ได้จดัท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมตามหลกัความระมดัระวงัและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ	
และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบรษิทั	สนบัสนนุให้บรษิทัมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมกีารพฒันาโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ส่งเสรมิธรรมาภบิาล	
อย่างต่อเนื่อง		เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ	โปร่งใสและน่าเชื่อถือ	โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	เป็นผูร้บัผดิชอบสอบทานรายงานทางการเงนิ	ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบ	
ภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฎไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า			ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัเพยีงพอและเหมาะสม	ตลอดจนสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

	 	(รศ.ดร.	สมชอบ			ไชยเวช)
	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
งบการเงิน
 1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก)	 งบการเงินปี	2554	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์		
ธอนตัน	จ�ากัด

	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2554	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข)	 งบการเงินปี	2555	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์	ธอน
ตัน	จ�ากัด

	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2555	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินของไทย

(ค)		 งบการเงินปี	2556	ตรวจสอบโดยนายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2785	จากบริษัท	แกรนท์		
ธอนตัน	จ�ากัด

	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2556	และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินของไทย

 1.2  ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

46.89
52.10

115.27
1.90

147.82
-

3.46

8.22
9.13

20.21
0.33
25.91

-
0.61

43.54
35.29

258.01
0.25

176.24
3.42
7.94

5.52
4.47

32.70
0.03
22.34
0.43
1.01

117.36
10.84

126.07
3.09

151.35
0.38
7.77

15.95
1.47

17.13
0.42
20.57
0.05
1.06

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 367.44 64.41 524.69 66.50 416.86 56.65
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ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

0.54
0.05

197.51
4.73
0.17

-

0.09
0.01
34.62
0.83
0.05

-

-
0.05

259.37
2.86

-
1.99

-
0.01
32.88
0.36

-
0.25

0.58
0.05

314.17
1.64

-
2.55

0.08
0.01
42.70
0.22

-
0.34

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 203.00 35.59 262.28 33.50 318.99 43.35

รวมสินทรัพย์ 570.44 100.00 786.97 100.00 735.85 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
	เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
	เจ้าหนี้การค้า
	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี
	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี
	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
	เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น

64.46
60.96
9.90
1.74
19.53
18.13
5.64
6.50

11.30
10.69
1.74
0.31
3.42
3.18
0.99
1.14

137.24
77.44
14.07
3.08
30.56
16.43
3.42
8.87

17.44
9.84
1.79
0.39
3.88
2.09
0.43
1.13

74.05
75.99
22.93
3.08
11.10
16.84
7.65
10.11

10.06
10.33
3.12
0.42
1.51
2.29
1.04
1.37

รวมหนี้สินหมุนเวียน 186.86 32.76 291.11 36.99 221.75 30.14

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ
	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	–	สุทธิ
	หนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

0.26
1.34
1.95

0.05
0.24
0.34

26.70
6.11
2.13

3.39
0.78
0.27

31.08
5.16
2.43

4.22
0.70
0.34

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.55 0.62 34.94 4.44 38.67 5.26

รวมหนี้สิน 190.41 33.38 326.05 41.43 260.42 35.40

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

200.00
200.00
45.94

20.00
114.09

35.06
35.06
8.05

3.51
20.00

200.00
200.00
45.94

20.00
196.98

25.41
25.41
5.84

2.54
24.78

200.00
200.00
45.94

20.00
209.48

27.18
27.18
6.24

2.71
28.47

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 380.03 66.62 462.92 58.57 475.42 64.60

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 570.44 100.00 788.97 100.00 735.84 100.00
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น

700.86
13.60
3.33

97.64
1.90
0.46

940.35
19.15
10.20

96.97
1.98
1.05

783.88
20.07
7.73

96.57
2.47
0.96

รวมรายได้ 717.79 100.00 969.70 100.00 811.69 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

500.17
6.00
87.06

69.68
0.84
12.13

687.40
7.86

111.28

70.89
0.81
11.48

582.69
9.73

118.79

71.79
1.20
14.63

รวมค่าใช้จ่าย 593.23 82.65 806.54 83.17 711.21 87.62

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

124.56
7.21
33.29

17.35
1.00
4.64

163.16
7.73
37.04

16.83
0.80
3.77

100.48
6.94
19.03

12.38
0.86
2.34

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 84.06 11.71 118.40 12.26 74.51 15.58

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท) 0.41 0.59 0.37

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น
				(Weighted	Average)	(บาท)

0.49 0.59 0.37

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

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

117.36

24.28
2.21
1.53

(0.60)
0.34
0.20
7.21

155.44

27.43
2.65
0.51

(2.33)
	(1.59)
0.06
7.73

93.53

35.95
1.35
0.40

(1.00)
	(1.75)
0.21
6.94

เงนิสดรบัจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจ�าค่าสินค้ารับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

152.53

(63.58)
(63.47)

-
2.08

-
33.70
3.68

(3.31)

189.90

(143.74)
(28.94)
(3.42)
(4.31)
16.48
(2.22)
0.68

135.62

128.11
24.50
3.04
0.17

-
(1.47)
4.23
1.61

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษี
จ่ายดอกเบี้ย

61.63
(24.14)
(7.12)

24.43
(25.52)
(7.64)

295.81
(39.03)
(6.85)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 30.37 (8.73) 249.93

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

(0.54)
(52.10)
0.66

(61.42)

0.54
16.84
2.34

(78.39)

(0.58)
24.45
1.19

(82.30)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (113.40) (58.67) (57.24)

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

5.66
4.30

(2.22)
95.94

(21.00)

74.37
30.61
(2.94)

-
(37.99)

(66.72)
13.25
(3.45)

-
(61.95)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน 82.68 64.05 (118.87)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ (0.35) (3.35) 73.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 47.23 46.89 43.54

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 46.89 43.54 117.36
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 1.3  ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

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

1.97
1.16
0.19
7.56
48.26
12.11
30.13
11.49
31.34
47.05

1.80
1.19

(0.04)
4.99
73.09
12.57
29.04
9.50
38.43
	63.70

1.88
1.18
0.97
4.05
90.12
9.64
37.88
7.35
49.68
78.32

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

29.15
16.97
0.46
25.05
11.71
27.89

27.54
15.94
1.06

(5.69)
12.34
28.01

26.31
11.54
2.37

269.48
9.27
15.88

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

18.12
59.17
1.55

17.39
62.79
1.41

9.77
38.22
1.05

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

0.50
8.66
0.34
45.20

0.71
2.71

(0.06)
52.37

0.55
38.29
1.46
56.37

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

		 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็นธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วข้องและสมัพนัธ์กบัการผลติและความต้องการ
ใช้พลงังานไฟฟ้า	เนือ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ทีช่่วยในการปรบัแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งผลติให้มรีะดบัลดลงมาอยูใ่นระดบั
ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคารสูง	เป็นต้น	ดังนั้นจึงมีแนวโน้มการ
เติบโตไปในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า	และจากข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(“กฟผ.”)	ได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงระยะเวลา	20	ปีข้างหน้า	คือ	ระหว่างปี	2553-2573	ปริมาณความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในประเทศจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.91	ต่อปี	ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้	ท�าให้	กฟผ.	
ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัระบบผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศไทย	รวมทัง้การไฟฟ้านครหลวง	(“กฟน.”)	และ
การไฟฟ้าภูมิภาค	(“กฟภ.”)	ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	จะต้องด�าเนินการปรับปรุงและขยายระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ซึ่งจะส่งผลท�าให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม
ขึ้นตามไปด้วย	
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		 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป	ี2540	เป็นต้นมา	เศรษฐกิจในประเทศได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	ภาคอุตสาหกรรมต่าง
ขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในประเทศเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด	จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ	มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
ยอดขาย	700.86	ล้านบาทในปี	2554	เป็น	959.51	ล้านบาทในปี	2555	ตามการขยายตัวทางเศรฐกิจและภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต	และส�าหรับปี	2556	ยอดขายของบริษัทฯปรับลดลง	เป็น	783.88	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจและได้รับผลกระ
ทบจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบที่ส�าคัญไม่ว่าจะเป็นเหล็กซิลิกอน	และ	Copper	
Foil	ซึ่งเป็นลวดทองแดงที่ใช้ในการพันฉนวนส�าหรับขดลวดแรงต�่ามีความผันผวนอย่างมาก	แต่ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร
ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ามายาวนานกว่า	20	ปี	ประกอบกับการเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่มีผลก�าไรมาโดยตลอด	นอกเหนือจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม	(Enterprise	Resources	Planning	หรือ	
ERP)	เข้ามาใช้ในการบริหารงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็น	การผลิต	การจัดซื้อ	การขาย	บัญชีและการเงิน	รวมถึงการ
บริหารคลังสินค้า	เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้รวดเร็วด้วยระบบ	Real	Time	จึงช่วยให้การ
ท�างานโดยรวมของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

		 จากการทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในเรือ่งคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติเป็นอย่างมาก	จะเหน็ได้ว่าผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟ
ฟ้าของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	384-2543	จาก
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	ISO	9001:2000	ส�าหรับการออกแบบ	การผลิต	และ
การบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	รวมถงึการได้รบัใบรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ	ตามมาตรฐาน	มอก.
17025-2548	(ISO/IEC	17025:2005)	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยงัสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ	
ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า	

 (1)  รายได้

	 	 บริษัทฯ	มีรายได้รวม	จ�านวน	717.79	ล้านบาทในปี	2554	จ�านวน	969.70	ล้านบาทในปี	2555	และจ�านวน	811.69	
ในปี	2556	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการ	รวมทั้งรายได้อื่น	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	 	 	 รายได้จากการขาย

ประเภทลูกค้า ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตรา
การ

เติบโต
(%)

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 327.48 46.73 41.42 330.59 35.16 0.95 270.46 34.50 (18.19)

ตัวแทนจ�าหน่าย 118.00 16.84 20.08 207.94 22.11 75.07 169.38 21.61 (19.63)

เอกชน 255.38 36.44 40.03 401.82 42.73 57.82 344.04 43.89 (13.78)

รวมรายได้จากการขาย 700.86 100.00 36.83 940.35 100.00 34.17 783.88 100.00 (16.64)

	 	 ส�าหรับปี	2554	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	700.86	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	คิดเป็นร้อยละ	36.83	
โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าเอกชนเพิ่มขึ้นจากจ�านวน	
231.56	ล้านบาทและจ�านวน	182.37	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ใน	2553	เป็นจ�านวน	327.48	ล้านบาทและ	จ�านวน	255.38	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในปี	2554	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	41.42	และ	40.03	ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขยายระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ	ส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่
ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายมีจ�านวน	118.01	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2553	คิดเป็นร้อยละ	20.08

	 	 ส�าหรบัปี	2555	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายจ�านวน	940.35	ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี	2554	คดิเป็นร้อยละ	34.17	โดย
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าเอกชนในประเทศ	และตวัแทนจ�าหน่ายเพิม่ขึน้จากจ�านวน	255.38	ล้านบาท
และ	118.00	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2554	เป็นจ�านวน	401.82	ล้านบาท	และจ�านวน	207.94	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	
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2555	คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ	57.35	และ	ร้อยละ	76.22	เป็นผลจากการขายตวัของเศรฐกจิในประเทศ	และในภมูภิาค
เอเชยี	ซึง่มกีารลงทนุและขยายตวัในกลุม่ของธรุกจิพลงังาน	ส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าทีเ่ป็นหน่วย
งานรัฐ	และรัฐวิสาหกิจมีจ�านวน	330.59	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียงกับปี	2554

	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายจ�านวน	783.88	ล้านบาทลดลงจากปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	16.64	โดย
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบัลกูค้าเอกชนในประเทศ	และลกูค้าต่างประเทศ	ลดลงจากจ�านวน	356.06	ล้านบาท
และ	225.24	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	2555	เป็นจ�านวน	319.77	ล้านบาท	และจ�านวน	159.96	ล้านบาท	ตามล�าดับในปี	
2556	คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ	10.19	และ	ร้อยละ	28.98	ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศในระหว่างปีรวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

	 รายได้จากการบริการ

	 	 รายได้จากการบรกิารของบรษิทัฯ	ปี	2554-2556	มจี�านวน	13.60	ล้านบาท	จ�านวน	19.16	ล้านบาท	และจ�านวน	20.07	
ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยรายได้จากการบรกิารสามารถแบ่งเป็น	(1)	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	(2)	รายได้จากการ
ให้บรกิารตรวจเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง	และ	(3)	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	ทัง้นี	้หากพจิารณารายได้
จากการบรกิารในปี	2556	จะประกอบด้วย	รายได้จากการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	15.21	ล้านบาท	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	
75.78	ของรายได้จากการบรกิาร	รายได้จากการให้บรกิารตรวจเชค็สภาพและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงจ�านวน	3.15	ล้าน
บาท	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	15.71	ของรายได้จากการบรกิาร	และรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	0.81	
ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.08	ของรายได้จากการบริการ	

	 รายได้อื่น

	 	 รายได้อืน่ของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายเศษซาก	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	ดอกเบีย้รบั	เป็นต้น	
ในปี	2554-2556	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่จ�านวน	3.33	ล้านบาท	จ�านวน	10.20	ล้านบาท	จ�านวน	7.73	ล้านบาท	ตามล�าดบั	
ส�าหรบัปี	2554	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่จ�านวน	3.33	ล้านบาท	โดยรายได้อืน่ทีเ่ป็นรายการหลกั	ได้แก่	รายได้จากการขายเศษซาก	
จ�านวน	1.16	ล้านบาท	รายได้จากการขายสนิทรพัย์ถาวรจ�านวน	0.60	ล้านบาท	และหนีส้งสยัจะสญูได้รบัคนืจ�านวน	
0.73	ล้านบาท	ส�าหรบัปี	2555	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่จ�านวน	10.20	ล้านบาท	โดยรายได้อืน่ทีเ่ป็นรายการหลกัได้แก่	ราย
ได้จากการขายเศษซาก	2.95	ล้านบาท	รายได้จากการขายสนิทรพัย์ถาวร	2.33	ล้านบาท	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	
2.36	ล้านบาท	และหนีส้งสยัจะสญูได้รบัคนื	1.11	ล้านบาท	และส�าหรบัปี	2556	บรษิทัฯ	มรีายได้อืน่จ�านวน	7.73	ล้าน
บาท	โดยรายได้อืน่ทีเ่ป็นรายการหลกัได้แก่	รายได้จากการขายเศษซาก	2.45	ล้านบาท	รายได้จากการขายสนิทรพัย์
ถาวร	1.00	ล้านบาท	หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	1.36	ล้านบาท	และรายได้อื่น	ๆ	2.92	ล้านบาท

 (2)  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ต้นทนุขายและบรกิาร	ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	และดอกเบีย้จ่าย	โดย
ในปี	2554-2556	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	600.43	ล้านบาท	จ�านวน	814.26	ล้านบาท	และจ�านวน	718.15	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 ต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น

	 	 ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการจ�านวน	506.17	
ล้านบาท	ในปี	2554	จ�านวน	695.26	ล้านบาท	ในปี	2555	และจ�านวน	592.42	ล้านบาทในปี	2556	ซึ่งคิดเป็น	ร้อย
ละ	84.30	ร้อยละ	85.39	และร้อยละ	82.49	ของค่าใช้จ่ายรวม	ตามล�าดับ

	 	 หากพจิารณาต้นทนุขายและบรกิารเปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการขายและบรกิาร	บรษิทัฯ	มสีดัส่วนดงักล่าว
คิดเป็นร้อยละ	70.85	ร้อยละ	72.76	และร้อยละ	73.69	ของรายได้จากการขายและบริการ	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็น
อัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	ร้อยละ	29.15	ร้อยละ	27.54	และร้อยละ	26.31	ตามล�าดับ	ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	มีดังนี้

1.	 สดัส่วนการขายผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าแต่ละประเภท	(Customer	Mix)	ในแต่ละปี	จากการทีล่กูค้าของบรษิทัฯ	
สามารถแบ่งเป็น	3	ประเภทหลัก	ประกอบด้วย	(1)	ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ	(2)	ลูกค้าที่เป็น
ตัวแทนจ�าหน่าย	และ	(3)	ลูกค้าเอกชน	ซึ่งการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทั้ง	3	ประเภทก็มีอัตรา
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ก�าไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน	โดยลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงสุด
เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อจ�านวนมากในแต่ละครั้งท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยต�่ากว่าการผลิตหม้อแปลงของลูกค้า
ประเภทอื่น	รองลงมาเป็นลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศ	โดยในปี	2554	ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ	มี
อัตราก�าไรขั้นต้นสูงนั้น	จะเห็นว่าสัดส่วนการขายหม้อแปลงให้แก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็นร้อยละ	46.73	ของรายได้จากการขายรวม	ในขณะที่ปี	2555	และ	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการ
ขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้เพียงร้อยละ	35.16	และร้อยละ	34.50	ตามล�าดับ	และหากพิจารณา
สัดส่วนรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าประเภทตัวแทนจ�าหน่ายจะเห็นว่ามีสัดส่วนร้อยละ	
16.84	ในปี	2554	ร้อยละ	22.12	ในปี	2555	และร้อยละ	21.61	ในปี	2556

2.	 ต้นทุนราคาวัตถุดิบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	วัตถุดิบหลัก	ประกอบด้วย	เหล็กซิลิกอน	ลวดกลมอาบน�้ายา	และ	
Copper	Foil	ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยราย	และราคาปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก	
ดงันัน้จงึมคีวามผนัผวนสงู	โดยหลงัจากเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิทัว่โลก	ท�าให้ราคาเหลก็ซลิกิอนปรบัตวัลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากช่วงต้นป	ี2553	จนถึงช่วงสิ้นปี	2555	คิดเป็นประมาณร้อยละ	43	และราคาปรับขึ้นลงเพียงเล็ก
น้อยในปี	2556	ในขณะทีร่าคาลวดกลมอาบน�า้ยา	และ	Copper	Foil	นัน้	ราคาได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
จนกระทัง่สิน้	ปี	2555	ราคาของวตัถดุบิทัง้สองประเภทได้ปรบัตวัขึน้ไปจนสงูกว่าช่วงต้นปี	2551	ประมาณร้อย
ละ	10-13	และมีการปรับลดลงในระหว่างปี	2556	ประมาณร้อยละ	7-9

	 	 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจ�านวน	87.06	ล้านบาท	ในปี	2554	จ�านวน	111.28	ล้านบาท	
ในปี	2555	และจ�านวน	118.79	ล้านบาท	ในปี	2556	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.13	ร้อยละ	11.60	และร้อยละ	14.78	
ของรายได้รวม	ตามล�าดับ	

	 	 ในปี	2554	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	87.06	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2553	คดิเป็นร้อย
ละ	13.50	ทัง้นี	้ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานคดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ	29.65	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.35	และค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ	7.09	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	หากพจิารณาสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมจะ
เท่ากบัร้อยละ	12.13	ซึง่ลดลงจากร้อยละ	14.64	ในปี	2553	โดยมสีาเหตจุากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้รวมทีส่งูกว่า	
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 	 ในปี	2555	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	111.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	คิดเป็น
ร้อยละ	27.81	เนื่องจากบริษัท	ฯ	มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้นจาก	25.81	ล้านบาท	ในปี	2554	
เป็น	29.39	ล้านบาท	จากการทีบ่รษิทัฯ	มกีารปรบัโครงสร้างรายได้	ท�าให้มผีูบ้รหิารเพิม่ขึน้	และมกีารปรบัเพิม่ขึน้ของ
อัตราเงินเดือน	นอกจากนี้บริษัทฯ	มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็นอาคารส�านักงานแห่งใหม่	
การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	จึงท�าให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก	
9.01	ล้านบาท	ในปี	2554	เป็น	12.38	ล้านบาท	ในปี	2555	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญในปี	2555	
ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน	คิดเป็นร้อยละ	26.41	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
11.13	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.81	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	118.79	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	คิด
เป็นร้อยละ	6.75	เนือ่งจากบรษิทั	ฯ	มค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิารและพนกังานเพิม่ขึน้จากการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิ
เดอืน	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	มกีารลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรอย่างต่อเนือ่ง	ไม่ว่าจะเป็นอาคารส�านกังานแห่งใหม่	การลงทนุ
ในเครือ่งจกัรและอปุกรณ์โรงงาน	เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ	จงึท�าให้ค่าเสือ่มราคาเพิม่ขึน้จาก	12.38	ล้านบาท	
ในปี	2555	เป็น	15.84	ล้านบาท	ในปี	2556	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญในปี	2556	ประกอบด้วย	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน	คิดเป็นร้อยละ	25.32	ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.33	ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.74	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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	 ภาระดอกเบี้ยจ่าย

	 	 ในปี	2554-2556	บริษัทฯ	มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	จ�านวน	7.20	ล้านบาท	จ�านวน	7.72	ล้านบาท	และจ�านวน	
6.94	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน	P/N	และ	LC/TR	ซึ่งเป็น
วงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี	้บริษัทฯ	มีการกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	เพื่อใช้ลงทุนสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่และลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต	จึงท�าให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ระยะยาวส่วนดังกล่าวเกิดขึ้น

 (3)  ก�าไรสุทธิ

	 	 จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2554-2556	บรษิทัฯ	มกี�าไรสทุธ	ิจ�านวน	84.06	ล้านบาท	จ�านวน	
118.39	ล้านบาท	และจ�านวน	74.51	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ	ร้อยละ	11.71	ร้อยละ	12.26	และร้อยละ	
9.27	ตามล�าดับ	

	 	 หากพิจารณาอัตราก�าไรสุทธิในช่วงปีที่ผ่านมา	จะเห็นได้ว่าอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	หากราย
ได้บริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า	ได้แก	่กลุ่มลูกค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง	อยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	
เนื่องจากบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ประมาณร้อยละ	37-40	เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามรายได้	เช่น	ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน	ค่าเสื่อมราคาเป็นต้น	ในปี	2555	รายได้จากการขายของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ	34.17	จากปี	2554	แต่อัตราก�าไรสุทธิกลับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	เป็นผลมาจากสัดส่วนในการขายสินค้าให้ลูกค้าในกลุ่ม
ที่เป็นลูกค้าเอกชนและกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายเพิ่มสูงขึ้น	ส�าหรับปี	2556	อัตราก�าไรสุทธิลดลง	เป็นผลมาจากรายได้จากการ
ขายของบริษัทฯ	ลดลงในอัตราร้อยละ	16.64	จากปี	2555	และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ผันแปรตามราย
ได้ดังกล่าวข้างต้น

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	

	 	 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	จะปรับตัว
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราการเพิม่ขึน้ของก�าไรสทุธ	ิโดยบรษิทัฯ	มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบัร้อยละ	ร้อยละ	
27.89	ในปี	2554	ร้อยละ	25.01	ในปี	2555	และร้อยละ	15.88	ในปี	2556	ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีอัตราตอบแทน
ของผูถ้อืหุน้ลดลงค่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกบัปี	2555	เนือ่งจากผลการด�าเนนิงานในปี	2556	มผีลก�าไรทีล่ดลงเมือ่เทยีบ
กับปี	2555	และบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทร้อยละ	15.88นอกจากนี้	ในปี	2554-
2556	บริษัทฯ	ยังมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ	
45.20	ร้อยละ	52.37	และร้อยละ	56.37	ตามล�าดับ

ฐานะทางการเงิน
 (ก)  สินทรัพย์

	 	 ณ	สิน้ปี	2554-2556	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวมจ�านวน	570.44	ล้านบาท	จ�านวน	786.97	ล้านบาท	และจ�านวน	735.84	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	ลูกหนี้การค้า	และสินค้าคงเหลือ	โดย
ในปี	2556	สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	42.60	ร้อยละ	17.51	และร้อยละ	
20.52	ตามล�าดับ	ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 ลูกหนี้การค้า

	 	 บรษิทัฯ	มลีกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	จ�านวน	120.00	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2554	จ�านวน	262.11	
ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	และจ�านวน	134.61	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556	คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	21.04	ร้อยละ	33.31	
และร้อยละ	18.25	ของสนิทรพัย์รวม	ตามล�าดบั	ณ	สิน้ปี	2556	ลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูลดลงร้อย
ละ	48.64	เมื่อเทียบกับปี	2555	เนื่องจากในปี	2555	มีการขายสินค้าในช่วงปลายปีค่อนข้างสูงท�าให้มีลูกหนี้คงค้าง
สูงซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเป็นส่วนมาก

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้	(Credit	Term)	แก่ลูกค้าประมาณ	30-60	วัน	แต่หากเป็นลูกค้า
ใหม่	บริษัทฯ	อาจก�าหนดให้ลูกค้าช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสดก่อนส่งมอบสินค้า	หรือช�าระเงินมัดจ�าค่าสินค้าล่วงหน้า	
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หรอืหากเป็นลกูค้าต่างประเทศ	อาจก�าหนดให้ลกูค้าโอนเงนิเข้าบญัชี	หรอืช�าระเป็น	L/C	at	Sight	ทัง้นี้	ขึน้อยูก่บัการ
วเิคราะห์ลกูค้าของฝ่ายขายโดยค�านงึถงึศกัยภาพในการช�าระหนีข้องลกูค้าเป็นส�าคญั	โดยในช่วงทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	มี
ระยะเวลาในการเกบ็หนีเ้ฉลีย่เท่ากบั	48.26	วนั	ในปี	2554	73.09	วนั	ส�าหรบัปี	2555	และ	90.12	วนั	ส�าหรบัปี	2556

ระยะเวลาค้างช�าระ ณ	31	ธ.ค.	2554 ณ	31	ธ.ค.	2555 ณ	31	ธ.ค.	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 91.48 76.24 160.73 61.33 67.56 51.37

ค้างช�าระเกินก�าหนด	:

	ไม่เกิน	3	เดือน 14.30 11.91 92.25 35.20 53.46 40.64

	3-6	เดือน 4.11 3.43 1.80 0.69 4.60 3.49

	6-12	เดือน 4.60 3.83 0.69 0.27 0.46 0.35

	มากกว่า	12	เดือน 5.50 4.58 6.64 2.54 5.46 4.15

ลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 119.99 100.00 262.11 100 131.53 100

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.72) (4.11) (5.46)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 115.27 258.00 126.07

	 	 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า	ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2554-2556	มีสัดส่วน	ร้อยละ	
76.24	ร้อยละ	61.33	และร้อยละ	51.37	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ในขณะที่
ลูกหนี้ค้างช�าระของบริษัทฯ	มีสัดส่วนร้อยละ	23.76	ร้อยละ	38.67	และร้อยละ	48.63	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ	ยัง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้ถึงงวดการวางบิลและช�าระเงินของลูกค้า	และจากการที่ลูกค้า
เอกชนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ไปติดตั้ง
ในโครงการต่างๆ	ดังนั้น	การช�าระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากเจ้าของ
โครงการได้แล้วเท่านั้น	ซึ่งในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานาน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ดัง
กล่าวได้ครบถ้วน

	 	 ณ	สิน้ปี	2554-2556	บรษิทัฯ	มสีดัส่วนลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกนิก�าหนดมากกว่า	1	ปี	คดิเป็น	ร้อยละ	4.58	ร้อยละ	
2.54	และร้อยละ	4.15	ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ตามล�าดบั	ในปี	2556	ยอดลกูหนีท้ีค้่างช�าระ	
เกินก�าหนด	1	ปีลดลงจากปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	17.77บริษัทฯ	ได้พิจารณาด�าเนินการต่างๆ	เพื่อติดตามหนี้จ�านวน
ดงักล่าวซึง่มทีัง้การด�าเนนิการตามกฎหมาย	หรอืการเจรจาให้ลกูหนีท้ยอยช�าระหนีใ้ห้แก่บรษิทัฯ	ส�าหรบัลกูหนีร้ายที่
ยงัสามารถตดิต่อได้	โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมและจ�าเป็นของลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยฝ่ายจดัการจะให้ความ
ส�าคญัและมกีารตดิตามความคบืหน้าและการด�าเนนิการของฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดิในการประชมุซึง่จดัให้มขีึน้
ทกุเดอืน	ส่งผลท�าให้บรษิทัฯ	ได้รบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีท้ีต่ัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	จ�านวน	1	0.20	ล้านบาท	ใน
ปี	2554	จ�านวน	1.18	ล้านบาท	ในปี	2555	และจ�านวน	1.36	ล้านบาท	ในปี	2556

	 	 ส�าหรบันโยบายในการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัปี	2554	และ	2555	บรษิทัฯ	พจิารณาตัง้ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญจากจ�านวนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้	โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึง
ฐานะของลกูหนีแ้ต่ละรายในปัจจบุนั	ส�าหรบัปี	2556	บรษิทัฯ	พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากยอดลกูหนีก้ารค้า	
ที่ค้างช�าระเกินกว่า	1	ปีเต็มจ�านวนโดย	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทฯ	มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	5.46	
ล้านบาท	

	 สินค้าคงเหลือ

	 	 ณ	สิ้นปี	2554-2556	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าลดลงจ�านวน	150.44	ล้านบาท	จ�านวน	179.37	ล้านบาท	และจ�านวน	154.87	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยส่วน
ประกอบของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด	คือ	วัตถุดิบ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ	48.03	
ร้อยละ	55.86	ร้อยละ	40.49	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เนื่องจาก
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-	 วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	ได้แก่	เหลก็ซลิกิอน	และ	Copper	Foil	เป็นสนิค้าทีม่ผีูผ้ลติน้อยรายและ
ในการสั่งซื้อจะต้องสั่งจองวัตถุดิบล่วงหน้าจากผู้ผลิต	หรือ	Supplier	เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอกับวัตถุดิบที่
ต้องใช้ในการผลิต	และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

-	 โดยทั่วไปในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งชุดจะต้องใช้วัตถุดิบหลายขนาด	ซึ่งปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละขนาดจะ
แตกต่างกัน	ในขณะที่การสั่งซื้อวัตถุดิบจะมีปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต�า่	(Minimum	Order)	จึงท�าให้มีวัตถุดิบ
คงเหลืออยู่จ�านวนหนึ่ง	

-	 เนือ่งจากวตัถดุบิบางประเภท	เช่น	Copper	Foil	ลวดกลมอาบน�า้ยา	เป็นต้น	จะมลีกัษณะเป็นม้วน	ในการเบกิใช้วตัถดุบิ
จะมีเศษทองแดงหรือลวดที่เหลือปลายม้วน	ซึ่งบริษัทฯ	จะพิจารณาขายเศษวัตถุดิบดังกล่าวตามความเหมาะสม	
โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตัดจ�าหน่ายออกไป	บริษัทฯ	จะยังคงบันทึกเศษทองแดงหรือลวดดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ
คงเหลือ

ณ	31	ธ.ค.	2554 ณ	31	ธ.ค.	2555 ณ	31	ธ.ค.	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 72.26 48.03 100.19 55.86 62.72 40.49

งานระหว่างท�า 13.99 9.30 11.45 6.39 21.17 13.67

สินค้าส�าเร็จรูป 53.40 35.50 57.22 31.90 65.75 42.46

สินค้าระหว่างทาง 10.79 7.17 10.51 5.86 5.23 3.38

รวมสินค้าคงเหลือ 150.44 100.00 179.37 100.00 154.87 100

หัก	:	ส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพและ				
								ส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (2.62) (3.13) (3.52)

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 147.82 176.24 151.35

	 	 หากพิจารณาสัดส่วนสินค้าส�าเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือซึ่งเท่ากับร้อยละ	35.50	ณ	สิ้นปี	2554	ร้อยละ	31.90	
ณ	สิ้นปี	2555	และร้อยละ	42.46	ณ	สิ้นไป	2556	จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปไนทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาการขาย
สินค้าซึ่งเท่ากับ	30.13	วัน	29.04	วัน	และ	37.88	วัน	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	สินค้าส�าเร็จรูป	ประกอบด้วย	(1)	หม้อแปลง	
ไฟฟ้าทีผ่ลติเสรจ็แล้วและรอจดัส่งให้แก่ลกูค้า	เนือ่งจากในการขายหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่	บรษิทัฯ	จะจดัส่งสนิค้า
ให้แก่ลกูค้าตามสถานทีท่ีล่กูค้าระบไุว้	ดงันัน้	ลกูค้าจะต้องจดัเตรยีมสถานทีเ่พือ่รอรบัหม้อแปลงไฟฟ้าจากบรษิทัฯ	ซึง่
ในบางครัง้ลกูค้าจะแจ้งเลือ่นก�าหนดการจดัส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	ท�าให้บรษิทัฯ	จะยงัคงบนัทกึหม้อแปลงไฟฟ้าดงักล่าว	
เป็นสินค้าส�าเร็จรูป	เนื่องจากตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ	จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเมื่อได้จัดส่งหม้อแปลงให้แก่
ลกูค้าแล้วเท่านัน้	(2)	หม้อแปลงไฟฟ้าทีผ่ลติส�ารองไว้เพือ่ขาย	จากการทีใ่นปี	2554	และปี	2555	ยอดขายของบรษิทัฯ	
เติบโตอย่างก้าวกระโดด	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเร็จรูปส�ารองไว้เพื่อขายมากขึ้น	
ในปี	2556	โดยจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดมาตรฐานทีม่ยีอดสัง่ซือ้เป็นประจ�า	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ	สามารถวางแผน
การผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	จากสาเหตดุงักล่าวจงึท�าให้บรษิทัฯ	มหีม้อแปลงส�าเรจ็รปูคงเหลอืเพิม่ขึน้	

	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลด
ลงจ�านวน	154.87	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	13.66	โดยยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารอง	
ดังกล่าว	ประกอบด้วย	วัตถุดิบจ�านวน	62.72	ล้านบาท	ลดลงจากยอด	ณ	สิ้นปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	37.40	
งานระหว่างท�าจ�านวน	21.17	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากยอด	ณ	สิน้ปี	2555	คดิเป็นร้อยละ	84.89	และสนิค้าส�าเรจ็รปูจ�านวน	
65.75	ล้านบาท	ขึน้จากยอด	ณ	สิน้ปี	2555	คดิเป็นร้อยละ	14.91	จะเหน็ได้ว่างานระหว่างท�าเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	
ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ	มีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อรอส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามก�าหนดเวลาในช่วงต้นปี	2557	

	 	 	 ณ	สิน้ปี	2555	และปี	2556	บรษิทัฯ	มกีารตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มคณุภาพเท่ากบั	2.31	ล้านบาท	และ2.11	ล้านบาท	
	 ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทโดยฝ่ายผลิตจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์	
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ของสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ	หากรายการใดไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้	บริษัทฯ	จะพจิารณาขายสินค้าคงเหลือดังกล่าว
เป็นเศษวัตถุดิบและตั้งส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพเท่ากับผลต่างระหว่างต้นทุนและราคาที่คาดว่าจะขายได้	นอกจากนี้	
บริษัทฯ	ได้มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเท่ากับ	0.82	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	และ	1.41	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556	
ซึ่งเป็นการตั้งส�ารองส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูป	โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่างราคาต้นทุนของหม้อแปลงไฟฟ้าส�าเร็จรูปกับ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้จากการขาย

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิจ�านวน	197.51	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2554	จ�านวน	259.37	ล้านบาท	ณ	สิ้น
ปี	2555	และจ�านวน	314.17	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556	คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ	34.62	ร้อยละ	32.96	
และร้อยละ	42.60	ตามล�าดับ	โดยในปี	2554	บริษัทฯ	มีการก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่จ�านวน	28.98	ล้านบาท	(อยู่
ระหว่างก่อสร้าง)	และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	25.10	ล้านบาท	เช่น	เครื่องพันคอยล์	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่อง
เช็คกระแสไฟฟ้าหม้อแปลง	เป็นต้น	ในปี	2555	บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จ�านวน	61.86	
ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการก่อสร้างอาคารส�านักงาน	(แล้วเสร็จในปี	2555)	และอาคารโรงงานเพิ่มเติม	จ�านวน	30.03	
ล้านบาท	และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	22.10	ล้านบาท	เช่น	เครื่อง	Slit	เหล็ก	เครื่องตัดเหล็ก	และเครื่องพัน
คอยล์	เป็นต้น

	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จ�านวน	54.80	ล้านบาท	เนื่องจาก	
บรษิทัฯ	มกีารก่อสร้างอาคารโรงงานเพิม่เตมิ	จ�านวน	15.87	ล้านบาท	และลงทนุซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้	74.00ล้านบาท	
เช่น	เครื่อง	เครื่องทดสอบหม้อแปลง	เครื่องตัดเหล็ก	และเครื่องพันคอยล์	เป็นต้น

 (ข)  สภาพคล่อง

	 	 	 กระแสเงินสด

	 	 ในปี	2554	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	30.37	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	มีก�าไร
ก่อนหักภาษีจ�านวน	117.36	ล้านบาทและน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	63.47	
ล้านบาทและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	63.58	ล้านบาท	และมีเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	33.70	ล้านบาท	ในขณะที่
บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	113.40	ล้านบาท	โดยน�าเงินไปลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิดกรุง
ไทยสะสมทรัพย์จ�านวน	52.10	ล้านบาทและลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน	61.42	ล้านบาท	รายการที่ส�าคัญประกอบด้วย	
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวน	25.10	ล้านบาท	อาคารส�านกังานแห่งใหม่จ�านวน	28.97	ล้านบาท	นอกจากนีบ้รษิทัมกีระแส
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	82.68	ล้านบาท	โดยได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	95.94	ล้านบาท	
ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	21.00	ล้านบาท	จากเหตุดังกล่าวท�าให้ในปี	2554	บริษัทฯมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน	0.35	ล้านบาท

	 	 ในปี	2555	บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในการด�าเนนิงานจ�านวน	8.70	ล้านบาท	ถงึแม้ว่า	บรษิทัฯ	จะมกี�าไรก่อน
หกัภาษสีงูถงึ	155.44	ล้านบาท	แต่กไ็ด้น�าไปใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน	ในส่วนของลกูหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้จ�านวน	145.39	ล้าน
บาท	สนิค้าทีเ่พิม่ขึน้	28.94	ล้านบาท	และบรษิทัฯ	น�าเงนิไปลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร	เพิม่ขึน้จ�านวน	78.39	ล้านบาท	สนิทรพัย์
ทีส่�าคญัทีล่งทนุ	เช่น	อาคารส�านกังานและอาคารโรงงาน	จ�านวน	30.03	ล้านบาท	เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จ�านวน	22.10	ล้าน
บาท	และซื้อเครื่องใช้	เครื่องตกแต่งส�านักงานและยานพาหนะเพิ่มขึ้น	ในขณะที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหา
เงนิ	จ�านวน	64.05	ล้านบาท	โดยบรษิทัฯ	มกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้	จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จ�านวน	74.37	ล้านบาท	เงนิกูย้มื
ระยะยาวเพิม่ขึน้จ�านวน	46.27	ล้านบาท	และมกีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�านวน	37.99	ล้านบาท	จากสาเหตดุงักล่าว	
ท�าให้ในปี	2555	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ�านวน	3.35	ล้านบาท

	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใด้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน	249.93	ล้านบาท	เนื่องจาก	บริษัทฯมี
ก�าไรก่อนหักภาษีจ�านวน	93.53	ล้านบาท	และได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าจ�านวน	130.92	ล้านบาท	สินค้าลดลง	24.50	
ล้านบาท	และบรษิทัฯ	น�าเงนิไปลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร	เพิม่ขึน้จ�านวน	82.30	ล้านบาท	สนิทรพัย์ทีส่�าคญัทีล่งทนุ	เช่น	อาคาร
โรงงาน	จ�านวน	15.87	ล้านบาท	เครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน	74.00	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิน	จ�านวน	118.87	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีการช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน	66.72	
ล้านบาท	มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มข้ึนจ�านวน	29.92	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	61.95	ล้านบาท	
จากสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ในปี	2555	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ�านวน	73.82	ล้านบาท
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(หน่วย	:	ล้านบาท) ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 30.37 (8.70) 249.93

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (113.40) (58.70) (57.23)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน 82.68 64.05 (118.87)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (0.35) (3.35) 73.82

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 	 ณ	สิ้นปี	2554-2556	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.97	เท่า	1.80	เท่า	และ	1.88	เท่า	ตามล�าดับ	และมี
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เท่ากบั	1.16	เท่า	1.19	เท่า	และ	1.18	เท่าตามล�าดบั	สาเหตทุีอ่ตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็มี
ส่วนต่างจากอตัราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนัน้	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มสีดัส่วนสนิค้าคงเหลอืต่อสนิทรพัย์หมนุเวยีนในอตัรา
ที่สูงคิดเป็นร้อยละ	40.23	ร้อยละ	33.59	และร้อยละ	36.17	ตามล�าดับ

	 	 เมื่อพิจารณา	Cash	Cycle	ของบริษัทฯ	จะเห็นว่าบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	47.05	วัน	ในปี	2554	63.70	วัน	ใน
ปี	2555	และ	78.32	วัน	ในปี	2556	ส�าหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	ในปี	2554-2556	อยู่ที่	48.26	วัน	73.09	วัน	
และ	90.12	วัน	ตามล�าดับ	ส�าหรับปี	2555	และปี	2556	ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น	เนื่องจากในปี	2555	
บรษิัทฯ	มกีารขายสินค้าให้กบัโครงการขนาดใหญ่	ซึง่มีการส่งมอบงานชว่งปลายปี	ท�าให้มีลกูหนีค้งค้างสงูขึน้	และประกอบ
กับปัญหาทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลให้การเก็บหนี้ล่าช้าซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการช�าระหนี้	ซึ่งระยะเวลา
ช�าระหนี้อยู่ที่	31.34	วัน	38.43	วัน	และ	49.68	วัน	ตามล�าดับ

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง		 	(เท่า) 1.97 1.80 1.88

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 (เท่า) 1.16 1.19 1.18

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 (วัน) 48.26 73.09 90.12

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 (วัน) 30.13 29.04 37.88

ระยะเวลาช�าระหนี้	 (วัน) 31.34 38.43 49.68

Cash	Cycle		 	 	 (วัน) 47.05 63.70 78.32

	 	

 (ค)  แหล่งที่มาของเงินทุน

	 หนี้สิน

	 	 ณ	สิน้ปี	2554-2556	บรษิทัฯ	มหีนีส้นิรวมจ�านวน	190.41	ล้านบาท	จ�านวน	326.06	ล้านบาท	จ�านวน	260.42	ล้านบาท	
ตามล�าดบั	จะเหน็ว่าหนีส้นิรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้หรอืลดลงแปรตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง	เนือ่งจากบรษิทัฯต้องท�าการ
ซือ้วตัถดุบิเพือ่ให้เพยีงพอต่อการผลติสนิค้า	ซึง่หากพจิารณาโครงสร้างหนีส้นิของบรษิทัฯ	จะพบว่าหนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิ
หมนุเวยีนทีใ่ช้ในการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ	ซึง่หากคดิเป็นสดัส่วนต่อหนีส้นิรวมจะเท่ากบัร้อยละ	ร้อยละ	98.13	ณ	สิน้ปี	
2554	และร้อยละ	89.28	ณ	สิ้นปี	2555	และร้อยละ	85.15	ณ	สิ้นปี	2556	หนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ	28.43	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2556	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทตั๋ว
สญัญาใช้เงนิ	(Promissory	Note	:	P/N)	และ	LC/TR	ทีใ่ช้ในการสัง่ซือ้วตัถดุบิทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้	
หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึงเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	29.18	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2556

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

		 ณ	สิ้นปี	2554	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	382.51	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2553	จ�านวน	159.74	ล้านบาท	
เนื่องจาก	บริษฯ	มีการเพิ่มทุนโดยที่ประชุมสามัญประจ�าปี	2554	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2554	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก	50	ล้านบาทท�าให้	ณ	สิ้นปี	2554	บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น	200	ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน	
45.94	ล้านบาท	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	21	ล้านบาท	และบันทึกประมาณการหนี้สินส�าหรับต้นทุน
ในอดีตตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	1	มกราคม	2554	จ�านวน	1.74	ล้านบาท	ซึ่งการบันทึกดังกล่าว
เป็นผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่องผลประโยชน์พนักงาน	ที่เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	
ในขณะที่บริษัทฯ	มีก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการของปี	2554	จ�านวน	84.06	ล้านบาทและ	ณ	สิ้นปี	2555	บริษัทฯ	มีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจ�านวน	462.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2554	จ�านวน	80.40	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน	
จ�านวน	118.40	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	37.99	ล้านบาท

		 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	475.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	จ�านวน	12.51	ล้านบาท	
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน	จ�านวน	74.51	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	62.00	
ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

		 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่ากับ	0.50	เท่า	ณ	สิ้นปี	2554	และเท่ากับ	0.71	เท่า	ณ	สิ้นปี	2555	
และเท่ากับ	0.55	เท่า	ณ	สิ้นปี	2556	ในปี	2555	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ	สาเหตุหลัก	
เกิดจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจ�านวนมากเพื่อให้เพียงพอส�าหรับการผลิตสินค้าในช่วงไตรมาส	4	
ของปี	2555	และไตรมาส	1	ปี	2556	ท�าให้เงินกู ้ระยะสั้นที่ใช้ในการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น	เป็นจ�านวน	214.68	ล้านบาท	
ในปี	2555	จาก	125.42	ล้านบาทในปี	2554	และในปี	2555	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน	26.69	ล้านบาท	จาก				
0.26	ล้านบาทในปี	2554	จากงบลงทุนในอาคารส�านักงานแห่งใหม่	อาคารโรงงานและเครื่องจักร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
		 	 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลงาน	เนื่องจากลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภาครัฐและ
รฐัวสิาหกจิ	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภมูภิาค	จะมกีระบวนการจดัซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วธิปีระกวดราคา	ท�าให้รายได้	
จากการขายของบรษิทัฯ	อาจมคีวามไม่แน่นอนเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากขึน้อยูก่บัความสามารถในการประมลูงาน	นอกจากนี	้ยงัขึน้อยู่
กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ	ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานดังกล่าวจะเปิด
ประมลูงาน	โดยในอดตีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ากลุม่นีป้ระมาณร้อยละ	32-45	ของรายได้	
จากการขายรวม	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ติดต่อท�าธุรกิจกันมาเป็นเวลา
นานท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	มาอย่างต่อเนื่อง	และได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	
ประกอบกบับรษิทัฯ	ถอืเป็นหนึง่ในผูผ้ลติเพยีงไม่กีร่ายทีส่ามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพสงูและตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานทั้งสองแห่ง	ผู้บริหารจึงเชื่อว่าบริษัทฯ	มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ทั้ง	กฟน.	และ	กฟภ.	ได้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 	 ในรอบปีบญัชี	2556	สิน้สดุวนัที่	31	ธนัวาคม	2556	บรษิทัฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี	(Audit	Fee)	ให้แก่ผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	750,000	บาท	นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว	บริษัทฯ	ไม่มี
ค่าบริการอื่นที่ต้องช�าระให้กับผู้สอบบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
หรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรพัย์

  31 ธนัวาคม 2556   31 ธนัวาคม 2555   31 ธนัวาคม 2554
หมายเหตุ  (ปรบัปรงุใหม)่  (ปรบัปรงุใหม)่

สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 117,360,228       43,537,796         46,886,072         
เงนิลงทุนชั วคราว 7 10,842,674         35,291,304         52,101,041         
ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทั วไป - สทุธิ 8 126,072,694       258,007,101       115,269,873       

- บรษิทัทีเกียวขอ้ง 9 3,085,449           251,397             1,904,814           
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 10 151,350,355       176,245,505       147,820,054       
ภาษมีลูคา่เพิมรอเรยีกคนื 375,716             3,416,824           -                    
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน 7,771,228           7,942,745           3,626,934           

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 416,858,344       524,692,672       367,608,788       

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน
เงนิฝากธนาคารทีมขีอ้จาํกดัในการใช้ 11 579,588             -                    539,963             
เงนิลงทุนอืน - ราคาทุน 12 50,000               50,000               50,000               
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 13 314,170,253       259,367,966       197,510,174       
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธิ 14 1,640,317           2,862,771           4,730,908           
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 2,545,110           1,994,203           2,478,005           

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 318,985,268       264,274,940       205,309,050       

รวมสินทรพัย์ 735,843,612       788,967,612       572,917,838       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บาท

รายงานประจ�าปี 2556
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2554
หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

หนีสินหมุนเวียน
เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคาร 15 74,048,052         137,237,545       64,459,541         
เจา้หนีการคา้ 75,985,382         77,442,700         60,958,299         
เจา้หนีอืน 4,532,156           3,307,809           4,683,370           
หนีสนิทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี

- เงนิกูย้มืระยะยาว 16 22,932,000         14,072,000         9,895,349           
- หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 17 3,075,568           3,078,827           1,742,609           

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 18 11,103,293         30,561,299         19,526,408         
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 19 12,314,347         13,126,125         13,445,892         
เงนิมดัจําคา่สนิคา้จากลูกคา้ 7,651,213           3,421,633           5,642,975           
หนีสนิหมนุเวยีนอืน 20 10,111,066         8,871,685           6,500,521           

รวมหนีสินหมุนเวียน 221,753,077       291,119,623       186,854,964       

หนีสินไม่หมุนเวียน
เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธิ 16 31,084,859         26,696,859         260,000             
หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ 17 5,156,614           6,113,993           1,346,459           
หนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 21 2,428,554           2,126,227           1,948,044           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 38,670,027         34,937,079         3,554,503           

รวมหนีสิน 260,423,104       326,056,702       190,409,467       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บาท

รายงานประจ�าปี 2556
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2554
(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 200,000,000 หุน้ 200,000,000       200,000,000       200,000,000        
ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 
    200,000,000 หุน้ 200,000,000       200,000,000       200,000,000        

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 45,939,064         45,939,064         45,939,064         
กาํไรสะสม

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 20,000,000         20,000,000         20,000,000         
 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 209,481,444       196,971,846       116,569,307        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 475,420,508       462,910,910       382,508,371        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 735,843,612       788,967,612       572,917,838        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บาท

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

2556 2555
หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

รายได้จากการขายและบริการ
รายไดจ้ากการขาย 9 783,879,695       940,352,086      
รายไดจ้ากการบรกิาร 20,074,959         19,156,003       
รวมรายได้จากการขายและบริการ 803,954,654       959,508,089      

ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขาย 9 , 24 (582,686,601)      (687,400,281)     
ตน้ทุนบรกิาร 24 (9,733,061)          (7,861,055)        
รวมต้นทุนขายและบริการ (592,419,662)      (695,261,336)     

กาํไรขั นต้น 211,534,992       264,246,753      
รายไดอ้ืน 7,734,965           10,196,035       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 219,269,957       274,442,788      
คา่ใชจ้่ายในการขาย 24 (36,691,338)        (37,444,002)      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 24 (82,101,269)        (73,833,093)      
รวมค่าใช้จ่าย (118,792,607)      (111,277,095)     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 100,477,350       163,165,693      

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,942,414)          (7,725,934)        
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 93,534,936         155,439,759      
ภาษเีงนิได้ 18 (19,025,338)        (37,043,224)      
กาํไรสาํหรบัปี 74,509,598         118,396,535      
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี -                    -                  
รวมกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 74,509,598         118,396,535      

กาํไรต่อหุ้นขั นพืนฐาน
กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.37                  0.59                 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้) 200,000,000       200,000,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บาท

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 93,534,936          155,439,759        
รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35,950,042          27,432,260          
ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 1,350,920            2,651,800            
ค่าเผือสนิคา้เสือมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง - สุทธิ 396,433              512,419              
กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (1,003,060)           (2,330,090)           
กําไรทียงัไม่เกดิขึนจากอตัราแลกเปลียน (1,754,980)           (1,593,884)           
กําไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนทียงัไม่ไดเ้กดิขึนจรงิ (2,970)                (26,128)               
ค่าเผือภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 208,613              90,710                
ดอกเบียจ่าย 6,942,414            7,725,934            

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์
   และหนีสินดาํเนินงาน 135,622,348        189,902,780        

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 
ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทั วไป 130,922,537        (145,389,028)       
ลกูหนีการคา้ - บรษิทัทีเกียวขอ้ง (2,811,874)           1,653,417            
สนิคา้คงเหลอื 24,498,717          (28,937,870)         
ภาษมีลูค่าเพิมรอเรยีกคนื 3,041,108            (3,416,824)           
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน 171,517              (4,315,811)           

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจา้หนีการคา้ (1,472,334)           16,484,401          
เจา้หนีอืน 1,224,347            (1,375,561)           
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (811,778)             (319,767)             
เงนิมดัจาํค่าสนิคา้จากลกูคา้ 4,229,580            (2,221,342)           
หนีสนิหมุนเวยีนอืน 1,191,455            2,371,164            

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 295,805,623        24,435,559          
จ่ายดอกเบีย (6,844,700)           (7,638,461)           
จ่ายภาษเีงนิได้ (39,034,251)         (25,524,531)         
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 249,926,672        (8,727,433)           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

บาท
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
	

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีมขีอ้จํากดัในการใชล้ดลง (เพิมขึน) (579,588)            539,963             
เงนิลงทุนชั วคราวลดลง 24,451,600         16,835,865         
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ 1,196,263           2,339,958           
จ่ายเงนิซือสนิทรพัยแ์ละเงนิดาวน์ (82,303,546)        (78,386,634)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (57,235,271)        (58,670,848)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) (66,717,249)        74,371,888         
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิมขึน 29,920,000         46,270,859         
จ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (16,672,000)        (15,657,349)        
จ่ายชําระเจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ (3,447,646)          (2,941,397)          
จ่ายเงนิสดปนัผล (61,952,074)        (37,993,996)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (118,868,969)       64,050,005         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) – สทุธิ 73,822,432         (3,348,276)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 43,537,796         46,886,072         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 117,360,228        43,537,796         

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 2,487,008           9,045,149           
  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บาท

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 
1. ขอ้มลูทั วไป 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิตบุิคคลประเภท 
บรษิัทจํากดั เมือวนัที 9 มถิุนายน 2546 และไดจ้ดทะเบียนเปลียนสถานะเป็นบรษิทั มหาชน จํากดั โดยเปลียนชือ 
บรษิทั เป็น บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) เมือวนัที 19 สงิหาคม 2553  หุน้สามญัของบรษิทัไดร้บัการจด
ทะเบยีนซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2554 
บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัในการผลติ จาํหน่ายและซ่อมบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมสีาํนกังานใหญ่ตั งอยู่เลขที 2/2 ซอย
กรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมสีาํนักงานสาขาที 1 
ตั งอยู่เลขที 149 หมู่ 2 ตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

 
งบการเงนินีไดจ้ดัทําขึนเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชทีีรบัรองทั วไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ี
พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการบญัชีของไทยทีออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงนิฉบบันีเป็นภาษาอืน ใหย้ดึถอื
งบการเงนิทีจดัทาํขึนเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนินีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนเป็นการเฉพาะ 
 
ในระหว่างปี 2556 สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีปรบัปรุง
ใหม่ในปี 2555 และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึงมผีลบงัคบัใช้
สาํหรบังบการเงนิทีมรีอบระยะเวลาบญัชทีีเริมในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม 2557  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดพ้จิารณา
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัใินการจดัทาํงบการเงนิแลว้ 
 
งบการเงนิของบรษิทั จดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนักบัปีก่อน ยกเวน้การนํามาตรฐานการบญัชฉีบบัที 12 
เรืองภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัดิงัต่อไปนี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 
1. ขอ้มลูทั วไป 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิตบุิคคลประเภท 
บรษิัทจํากดั เมือวนัที 9 มถิุนายน 2546 และไดจ้ดทะเบียนเปลียนสถานะเป็นบรษิทั มหาชน จํากดั โดยเปลียนชือ 
บรษิทั เป็น บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) เมือวนัที 19 สงิหาคม 2553  หุน้สามญัของบรษิทัไดร้บัการจด
ทะเบยีนซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2554 
บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัในการผลติ จาํหน่ายและซ่อมบาํรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมสีาํนกังานใหญ่ตั งอยู่เลขที 2/2 ซอย
กรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมสีาํนักงานสาขาที 1 
ตั งอยู่เลขที 149 หมู่ 2 ตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

 
งบการเงนินีไดจ้ดัทําขึนเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชทีีรบัรองทั วไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ี
พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการบญัชีของไทยทีออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงนิฉบบันีเป็นภาษาอืน ใหย้ดึถอื
งบการเงนิทีจดัทาํขึนเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนินีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนเป็นการเฉพาะ 
 
ในระหว่างปี 2556 สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีปรบัปรุง
ใหม่ในปี 2555 และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึงมผีลบงัคบัใช้
สาํหรบังบการเงนิทีมรีอบระยะเวลาบญัชทีีเริมในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม 2557  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดพ้จิารณา
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัใินการจดัทาํงบการเงนิแลว้ 
 
งบการเงนิของบรษิทั จดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนักบัปีก่อน ยกเวน้การนํามาตรฐานการบญัชฉีบบัที 12 
เรืองภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัดิงัต่อไปนี 
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มาตรฐานการบญัชฉีบบัที 12 เรือง ภาษเีงนิได ้
 
มาตรฐานฉบบันีกําหนดให้บริษัทระบุผลแตกต่างชั วคราวทีเกดิจากความแตกต่างของมูลค่าสนิทรพัย์และหนีสนิ
ระหว่างเกณฑท์างบญัชแีละทีใชใ้นการคํานวณภาษีเงนิได ้เพือรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเป็นสนิทรพัยห์รอืหนีสนิภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัชตีามหลกัเกณฑท์ีกําหนด  เริมตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 บรษิทัไดเ้ปลียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดังกล่าวและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อน ทีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนหนึงว่าบริษัทรับรู้
ผลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีาโดยตลอดในปีก่อนๆ  
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดป้จัจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดป้จัจุบนั
และภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชถีูกรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในสว่นทีเกียวกบัรายการทีรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผู้
ถอืหุน้หรอืกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 
 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
ภาษีเงนิได้ปจัจุบนั ได้แก่ ภาษีทีบรษิัทคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหรอืจะขอคืนได้ตามสทิธทิางภาษี โดยคํานวณจาก
กําไรหรือขาดทุนประจําปีทีต้องเสยีภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรอืทีคาดว่ามผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษทีีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
บรษิัทบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชั วคราวทีเกดิขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์และหนีสนิ กบัจํานวนสนิทรพัย์และหนีสนิทีใชใ้นทางภาษี ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชวีดัมูลค่าโดยใช้อตัรา
ภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั วคราวเมือมกีารกลบัรายการ โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามผีล
บงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถนํามาหกักลบกนัไดเ้มือบรษิทัมสีทิธิ
ตามกฎหมายทีจะนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และภาษี
เงนิไดนี้ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัสาํหรบัหน่วยภาษีเดยีวกนั หรอืหน่วยภาษีต่างกนั เมือ
บริษัทมีความตั งใจจะจ่ายชําระหนีสนิและสนิทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัด้วยยอดสุทธิ หรือตั งใจจะรบัคืน
สนิทรพัยแ์ละจ่ายชาํระหนีสนิในเวลาเดยีวกนั 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูกบนัทกึต่อเมือมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสยีภาษเีงนิไดใ้น
อนาคตจะมจีาํนวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั วคราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถูกใชจ้รงิ 
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3. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชเีนืองจากการนํามาตรฐานการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตั ิ
 
เริมตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงนิได ้มาถอืปฏบิตั ิผลสะสม
ของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ        
ผูถ้อืหุน้  
 
จาํนวนเงนิของรายการปรบัปรุงทีมผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี 
 

 บาท 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิมขึน 3,404,673 3,084,235 2,950,235 
หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิมขึน 859,563 1,090,032 472,230 
กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิมขึน - สทุธ ิ 2,545,110 1,994,203 2,478,005 

 
  บาท 
  สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
  2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิมขึน (ลดลง)  (550,907) 483,802 
กาํไรต่อหุน้ข ั นพืนฐานเพิมขึน (ลดลง) (บาทต่อหุน้)  0.0028 (0.0024) 

 
รายการเคลือนไหวของผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี                  
มดีงัต่อไปนี : 

 

 บาท 
  
รายการปรบัปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ยอ้นหลงั 2,478,005 
ผลกระทบระหว่างปี 2555 – สทุธ ิ            (483,802) 
รายการปรบัปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 ยอ้นหลงั - สทุธ ิ 1,994,203 
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4. นโยบายการบญัชทีีสาํคญั 
 
การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
รายไดจ้ากการขายรบัรูร้ายได้เมือส่งมอบ โอนความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองของสนิค้าใหก้บัผู้ซือ
แลว้ โดยแสดงเป็นจาํนวนสทุธจิากภาษแีละสว่นลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยแสดงเป็นจาํนวนสทุธจิากภาษมีลูค่าเพิมและสว่นลด 
 
รายไดอ้ืนและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีมสีภาพคล่องสงู (ซึงไม่มี
ขอ้จํากดัในการใช)้ และพร้อมทีจะเปลียนเป็นเงนิสดทีแน่นอนเมือครบกําหนด ซึงมคีวามเสียงในการเปลียนแปลง
มลูค่าน้อย 
 
บุคคลและบรษิทัทีเกียวขอ้งกนั 
บุคคลหรอืบรษิัททีเกียวขอ้งกนักบับริษัท หมายถึง บุคคลหรอืบรษิัททีมอีํานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 
นอกจากนี บุคคลหรอืบรษิัททีเกียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึงมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญั
เกียวกบัการออกเสยีงในบรษิัท ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ทีมีอํานาจในการวางแผนและ
กาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั 
 
ลกูหนีการคา้และค่าเผือหนีสงสยัจะสญู   
ลกูหนีการคา้ แสดงในราคาตามใบแจง้หนีสุทธจิากค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (ถ้าม)ี บรษิทัตั งค่าเผือหนีสงสยัจะสญูตาม
จาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรยีกเกบ็จากลกูหนีไม่ได ้ทั งนีโดยการประมาณจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนีในอดตีควบคู่
กบัการวเิคราะหส์ถานะปจัจุบนัของลกูหนี 
 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิคา้คงเหลอืแสดงราคาตามราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนคํานวณโดย
วธิเีฉพาะเจาะจง มลูค่าสทุธทิีคาดว่าจะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยต้นทุนส่วน
เพิมทีจะผลติใหแ้ลว้เสรจ็ (สาํหรบัสนิคา้ทีอยู่ระหว่างการผลติ) และค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีจําเป็นเพือใหส้นิคา้อยู่ในสภาพ
พรอ้มทีจะขาย 
 
ตน้ทุนในการซือสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซือ และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการซือสนิคา้นั น หกัดว้ยส่วนลดและ
เงนิทีไดร้บัคนืจากการซือสนิคา้ (ถา้ม)ี 
 
 
 

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

112



4. นโยบายการบญัชทีีสาํคญั 
 
การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
รายไดจ้ากการขายรบัรูร้ายได้เมือส่งมอบ โอนความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองของสนิค้าใหก้บัผู้ซือ
แลว้ โดยแสดงเป็นจาํนวนสทุธจิากภาษแีละสว่นลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยแสดงเป็นจาํนวนสทุธจิากภาษมีลูค่าเพิมและสว่นลด 
 
รายไดอ้ืนและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีมสีภาพคล่องสงู (ซึงไม่มี
ขอ้จํากดัในการใช)้ และพร้อมทีจะเปลียนเป็นเงนิสดทีแน่นอนเมือครบกําหนด ซึงมคีวามเสียงในการเปลียนแปลง
มลูค่าน้อย 
 
บุคคลและบรษิทัทีเกียวขอ้งกนั 
บุคคลหรอืบรษิัททีเกียวขอ้งกนักบับริษัท หมายถึง บุคคลหรอืบรษิัททีมอีํานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 
นอกจากนี บุคคลหรอืบรษิัททีเกียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึงมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญั
เกียวกบัการออกเสยีงในบรษิัท ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ทีมีอํานาจในการวางแผนและ
กาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั 
 
ลกูหนีการคา้และค่าเผือหนีสงสยัจะสญู   
ลกูหนีการคา้ แสดงในราคาตามใบแจง้หนีสุทธจิากค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (ถ้าม)ี บรษิทัตั งค่าเผือหนีสงสยัจะสญูตาม
จาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรยีกเกบ็จากลกูหนีไม่ได ้ทั งนีโดยการประมาณจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนีในอดตีควบคู่
กบัการวเิคราะหส์ถานะปจัจุบนัของลกูหนี 
 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิคา้คงเหลอืแสดงราคาตามราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนคํานวณโดย
วธิเีฉพาะเจาะจง มลูค่าสทุธทิีคาดว่าจะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยต้นทุนส่วน
เพิมทีจะผลติใหแ้ลว้เสรจ็ (สาํหรบัสนิคา้ทีอยู่ระหว่างการผลติ) และค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีจําเป็นเพือใหส้นิคา้อยู่ในสภาพ
พรอ้มทีจะขาย 
 
ตน้ทุนในการซือสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซือ และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการซือสนิคา้นั น หกัดว้ยส่วนลดและ
เงนิทีไดร้บัคนืจากการซือสนิคา้ (ถา้ม)ี 
 
 
 

ตน้ทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายอืนทางตรง และค่า
โสหุย้การผลติ ซึงปนัสว่นตามขั นตอนการผลติ 
 
บรษิทัตั งค่าเผือการลดมลูค่าสาํหรบัสนิคา้ (ถ้าม)ี โดยพจิารณาจากสภาพปจัจุบนัของสนิคา้ เมือสนิคา้เคลือนไหวชา้ 
หรอืเมอืเสือมคุณภาพ 
 
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึงคํานวณจากราคาซือสนิทรพัยท์ั งทีเป็นเงนิสด และจํานวนเทยีบเท่า
เงนิสดในการทําให้สนิทรพัย์นั นอยู่ในสถานทีหรอืสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ อาคาร และอุปกรณ์ 
แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสือมราคาสะสมของทรพัยส์นิจะถูก
ตดัออกจากบญัชเีมือทรพัยส์นิถูกขายหรอืเลกิใชง้าน ส่วนกําไรขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิเหล่านั นจะแสดงรวมอยู่
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
บรษิทัคดิค่าเสือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้าน โดยพจิารณาแต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกนัเมือแต่ละสว่นประกอบนั นมสีาระสาํคญัและมอีายุการใชง้านต่างกนั อายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย์
มดีงันี 

                       
อาคาร 20 ปี 
เครืองใชแ้ละเครืองตกแต่งสาํนกังาน  5 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 10 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

                                   
ไม่มกีารคดิค่าเสือมราคาสาํหรบัทีดนิ อาคารระหว่างก่อสรา้ง เครืองจกัรระหว่างตดิตั ง และอุปกรณ์ระหว่างตดิตั ง 
 
รายจ่ายเกียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงสนิทรพัย์ให้มสีภาพดขีึน จะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ ส่วนค่า
ซ่อมแซม ค่าบาํรุงรกัษา และค่าใชจ้่ายอืนจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเกดิขึน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์สดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดยวธิเีสน้ตรง  
ซึงผูบ้รหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิไวป้ระมาณ 5 ปี และปรบัปรุงหากมสีิงบอกชีว่ามกีารดอ้ยค่าเกดิขึน 
 
ภาษเีงนิได ้
บรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสทุธทิางภาษตีามกฎหมายภาษอีากร 
 
ผลประโยชน์พนกังาน 
บรษิัทรบัรูเ้งนิเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสํารองเลียงชพีเป็นค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิัทและพนักงานของบรษิัทไดร้่วมกนัจดัตั งกองทุนสํารองเลียงชพีตามโครงการสมทบเงนิ ซึงพนักงานต้องจ่าย
สะสมและบรษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลียงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทั 
เงนิทีบรษิทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิทัมภีาระสําหรบัเงนิชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบรษิัทถือว่าเงนิ
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน  
 
หนีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน คํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยใชว้ธิคีดิ
ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  
 
ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานตามลกัษณะธุรกิจของบริษัท ทั งนีรูปแบบส่วนงานและการแยกตามหลัก
ภูมศิาสตร ์พจิารณาโดยผูบ้รหิารจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิ 
 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ข ั นพืนฐาน 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ข ั นพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ทีรบั
ชาํระแลว้ทีออกระหว่างปี  
 
การจ่ายเงนิปนัผล 
เงนิปนัผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึงทีประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการของบรษิทั ไดอ้นุมตัิ
การจ่ายเงนิปนัผล 
 
สญัญาเช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึงพจิารณาว่าความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั งหมดได้โอนไปให้ผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิ จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝา่ยทุนตามมูลค่ายุตธิรรมสุทธขิอง
สนิทรพัยท์ีเช่าหรอืมูลค่าปจัจุบนัสทุธขิองจาํนวนเงนิทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า โดยจํานวน
เงนิทีตอ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนีสนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ เพือใหจ้ํานวนเงนิทีต้องจ่ายในแต่ละงวดมจีํานวน
คงที ค่าเช่าซึงตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหกักบัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ ส่วน
ดอกเบียจ่ายจะบนัทกึในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยภ์ายใต้สญัญาเช่าการเงนิ จะคดิค่าเสือม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานของทรพัย์สนินั น การเช่าสนิทรพัย์โดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของตกอยู่กบัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน การชาํระเงนิภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน จะบนัทกึเป็น
ค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเกดิขึนจากการยกเลกิสญัญาเช่า
ดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรบัทีต้องจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี
การยกเลกินั นเกดิขึน 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิัทและพนักงานของบรษิัทไดร้่วมกนัจดัตั งกองทุนสํารองเลียงชพีตามโครงการสมทบเงนิ ซึงพนักงานต้องจ่าย
สะสมและบรษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลียงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทั 
เงนิทีบรษิทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิทัมภีาระสําหรบัเงนิชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบรษิัทถือว่าเงนิ
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน  
 
หนีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน คํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยใชว้ธิคีดิ
ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  
 
ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานตามลกัษณะธุรกิจของบริษัท ทั งนีรูปแบบส่วนงานและการแยกตามหลัก
ภูมศิาสตร ์พจิารณาโดยผูบ้รหิารจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิ 
 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ข ั นพืนฐาน 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ข ั นพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ทีรบั
ชาํระแลว้ทีออกระหว่างปี  
 
การจ่ายเงนิปนัผล 
เงนิปนัผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึงทีประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการของบรษิทั ไดอ้นุมตัิ
การจ่ายเงนิปนัผล 
 
สญัญาเช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึงพจิารณาว่าความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั งหมดได้โอนไปให้ผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิ จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝา่ยทุนตามมูลค่ายุตธิรรมสุทธขิอง
สนิทรพัยท์ีเช่าหรอืมูลค่าปจัจุบนัสทุธขิองจาํนวนเงนิทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า โดยจํานวน
เงนิทีตอ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนีสนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ เพือใหจ้ํานวนเงนิทีต้องจ่ายในแต่ละงวดมจีํานวน
คงที ค่าเช่าซึงตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหกักบัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ ส่วน
ดอกเบียจ่ายจะบนัทกึในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยภ์ายใต้สญัญาเช่าการเงนิ จะคดิค่าเสือม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานของทรพัย์สนินั น การเช่าสนิทรพัย์โดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของตกอยู่กบัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน การชาํระเงนิภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน จะบนัทกึเป็น
ค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเกดิขึนจากการยกเลกิสญัญาเช่า
ดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรบัทีต้องจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี
การยกเลกินั นเกดิขึน 
 
 
 

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
บรษิัทบนัทกึรายการบญัชทีีเป็นเงนิตราต่างประเทศซึงเกิดขึนในระหว่างปีเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ 
วนัทีเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนีสนิทีมมีูลค่าเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลียนทีเป็นอยู่ ณ วนันั น กําไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีฝ่ายบรหิารมคีวามจําเป็นต้องใชก้ารพจิารณาการประมาณ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึงมผีลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงนิทีเกียวกบัสนิทรพัย ์
หนีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ฝ่ายบรหิารพจิารณาการใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีเกียวขอ้งจากประสบการณ์
ในอดตี และปจัจยัต่างๆ ทีฝ่ายบริหารมคีวามเชือมั นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้แต่ละสถานการณ์ ซึงไม่อาจอาศยั
ขอ้มลูจากแหล่งอืนและนําไปสูก่ารตดัสนิใจเกียวกบัการกาํหนดจาํนวนสนิทรพัยแ์ละหนีสนินั นๆ ดงันั นผลของรายการ
เมือเกดิขึนจรงิจงึอาจแตกต่างไปจากทีไดป้ระมาณไว ้

 
ฝา่ยบรหิารจะทบทวนประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใชใ้นการจดัทํางบการเงนิอย่างสมําเสมอ การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดทีการประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั นๆ และจะบนัทกึในงวดทีปรบัและงวดต่อไป หากการปรบัประมาณการกระทบทั งงวดปจัจุบนัและงวดต่อไป 
 
ประมาณการหนีสนิและค่าใชจ้่ายและสนิทรพัยท์ีอาจจะเกดิขึน 
บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีสนิและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิเมือบรษิทัมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระ
ผกูพนัทีค่อนขา้งแน่นอนทีมผีลสบืเนืองจากเหตุการณ์ในอดตี  ซึงอาจทาํใหบ้รษิทัตอ้งชาํระหรอืชดใชต้ามภาระผูกพนั
นั น และจํานวนทีต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ทีอาจเกิดขึนจะถูกรบัรู้เป็น
สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือมปีจัจยัสนบัสนุนว่าจะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

5. ประมาณการทางบญัชทีีสาํคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสียงในสว่นของทุน 
 
5.1 ประมาณการทางบญัชทีีสาํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
5.1.1 การดอ้ยค่าของลกูหนีการคา้ 

 
บรษิทับนัทกึค่าเผือหนีสงสยัจะสญูเพือใหร้บัรูถ้งึการดอ้ยค่าของลกูหนีการคา้ อนัเกดิมาจากการทีลูกหนี
การคา้ไม่มคีวามสามารถในการชําระหนี ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูนั นเป็นการประเมนิโดยสอบทานอายุของ
ลกูหนีคงเหลอื ณ วนัสินปี และพจิารณาจากความสามารถในการชาํระหนีของแต่ละราย 

 
5.1.2 ค่าเผือลดมลูค่าสาํหรบัสนิคา้ลดลง  และเสือมคุณภาพ 

 

บรษิทัไดป้ระมาณการค่าเผือลดมลูค่าสาํหรบัสนิคา้ลดลง และเสือมสภาพ (ถ้าม)ี เพือใหร้บัรูถ้งึการดอ้ย
ค่าลงของสนิค้าคงเหลอื โดยการประมาณการนั นจะพจิารณาจากการหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอืและ
การเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด 
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5.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดยจะทบทวนค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายและเมืออายุการใชง้านและมูลค่า
ซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ทีเสือมสภาพ
หรอืไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 
 

5.1.4 ค่าเผือการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 

บรษิทัพจิารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์หากมขีอ้บ่งชีว่ามกีารดอ้ยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัย์ดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระสําคญั ผูบ้รหิารจะเป็นผู้พจิารณาประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้บั
ของสนิทรพัย ์ 

 

5.2 การจดัการความเสียงในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบริหารทุนของบริษัทนั นเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืองของบรษิทั เพือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมสีว่นไดเ้สยีอืน และเพือดาํรงไว้ซึง
โครงสรา้งของทุนทีเหมาะสม เพือลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสร้างของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้อืหุน้ การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพือลดภาระหนี 

 
6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 บาท 
 2556  2555 
    
เงนิสด  160,000  160,000 
เงนิฝากธนาคาร    

- บญัชกีระแสรายวนั 22,276,219  14,013,476 
- บญัชอีอมทรพัย ์ 94,924,009  29,364,320 

รวม 117,360,228  43,537,796 
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5.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดยจะทบทวนค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายและเมืออายุการใชง้านและมูลค่า
ซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ทีเสือมสภาพ
หรอืไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 
 

5.1.4 ค่าเผือการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 

บรษิทัพจิารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์หากมขีอ้บ่งชีว่ามกีารดอ้ยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัย์ดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระสําคญั ผูบ้รหิารจะเป็นผู้พจิารณาประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้บั
ของสนิทรพัย ์ 

 

5.2 การจดัการความเสียงในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบริหารทุนของบริษัทนั นเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืองของบรษิทั เพือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมสีว่นไดเ้สยีอืน และเพือดาํรงไว้ซึง
โครงสรา้งของทุนทีเหมาะสม เพือลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสร้างของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้อืหุน้ การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพือลดภาระหนี 

 
6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 บาท 
 2556  2555 
    
เงนิสด  160,000  160,000 
เงนิฝากธนาคาร    

- บญัชกีระแสรายวนั 22,276,219  14,013,476 
- บญัชอีอมทรพัย ์ 94,924,009  29,364,320 

รวม 117,360,228  43,537,796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เงนิลงทุนชั วคราว 
 

 บาท 

 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2556 35,291,304 
บวก เงนิลงทุนเพิมระหว่างปี 145,000,000 
หกั   ขายเงนิลงทุนระหว่างปี (169,451,600) 
สว่นปรบัปรุงกาํไรทียงัไม่เกดิขึนจรงิจากการเปลียนแปลงมลูค่าของหลกัทรพัย ์ 2,970 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 10,842,674 

 
บรษิทัมเีงนิลงทุนชั วคราวใน “กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรพัย ์K51 (KTSS: K51)” ซึงใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าเงนิฝาก
ธนาคารประเภทออมทรพัยท์ั วไป เงนิลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 

 

 
8. ลกูหนีการคา้ – สทุธ ิ
      

ยอดคงเหลอืของลกูหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 
 
 บาท 
 2556  2555 
ลกูหนีการคา้ – ลกูคา้ทั วไป    
ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 67,564,034  160,733,608 
คา้งชาํระ :    

ไม่เกนิ 3 เดอืน 53,457,225  92,251,791 
3 – 6 เดอืน 4,591,335  1,798,145 
6 – 12 เดอืน            460,100   693,999 
มากกว่า 12 เดอืน 5,458,533  6,637,171 

รวม 131,531,227  262,114,714 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (5,458,533)  (4,107,613) 
สทุธ ิ 126,072,694  258,007,101 
    
ลกูหนีการคา้ – บรษิทัทีเกียวขอ้ง    
ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 3,085,449  233,527 
คา้งชาํระ :    

ไม่เกนิ 3 เดอืน       -  17,870 
3 – 6 เดอืน       -        - 
6 – 12 เดอืน       -        - 
มากกว่า 12 เดอืน       -        - 

รวม 3,085,449  251,397 
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9. รายการระหว่างบรษิทัทีเกียวขอ้งกนั 
 

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลทีเกียวข้องกัน บริษัทเหล่านีเกียวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือนไขและเกณฑ์การคา้ทั วไป และใกล้เคยีงกบั
ราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัทีเกียวขอ้งกนัทีมสีาระสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงันี 

 
  บาท 

   สาํหรบัสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
 นโยบายการกาํหนดราคา  2556  2555 
      
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด  11,934,231  5,444,696 
ซือวตัถุดบิ ราคาตลาด  506,387  2,561,954 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ราคาทีตกลงร่วมกนั  4,500  4,000 
      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

ผลประโยชน์ระยะสั นของพนกังาน   15,122,761  17,965,018 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   148,043  170,349 

รวม   15,270,804  18,135,367 
 
ยอดคงเหลอืทีมสีาระสาํคญักบับรษิทัทีเกียวขอ้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 
  บาท 

 ความสมัพนัธ ์  2556  2555 
      
ลกูหนีการคา้ – บรษิทัทีเกียวขอ้ง      
    QTC-PANCO Co., Ltd. (จดทะเบยีนใน 
      สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 

กรรมการและผูถ้อืหุน้
ร่วมกนั 

 
2,456,717 

  
- 

    บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี เซอรว์สิ เชยีงใหม่ จาํกดั ญาตขิองกรรมการ  628,732  233,528 
    บรษิทั เอส เอม็ ไอ เมทลัเวอรค์ จาํกดั ญาตขิองกรรมการ  -  17,869 
รวม   3,085,449  251,397 
      
ผูบ้รหิารสาํคญั      

หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงานหลงัออกจากงาน 

  
1,497,873  1,482,019 

 

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

118



9. รายการระหว่างบรษิทัทีเกียวขอ้งกนั 
 

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลทีเกียวข้องกัน บริษัทเหล่านีเกียวข้องกันโดยมีการถือหุ้น และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือนไขและเกณฑ์การคา้ทั วไป และใกล้เคยีงกบั
ราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัทีเกียวขอ้งกนัทีมสีาระสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงันี 

 
  บาท 

   สาํหรบัสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
 นโยบายการกาํหนดราคา  2556  2555 
      
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด  11,934,231  5,444,696 
ซือวตัถุดบิ ราคาตลาด  506,387  2,561,954 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ราคาทีตกลงร่วมกนั  4,500  4,000 
      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

ผลประโยชน์ระยะสั นของพนกังาน   15,122,761  17,965,018 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   148,043  170,349 

รวม   15,270,804  18,135,367 
 
ยอดคงเหลอืทีมสีาระสาํคญักบับรษิทัทีเกียวขอ้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 
  บาท 

 ความสมัพนัธ ์  2556  2555 
      
ลกูหนีการคา้ – บรษิทัทีเกียวขอ้ง      
    QTC-PANCO Co., Ltd. (จดทะเบยีนใน 
      สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 

กรรมการและผูถ้อืหุน้
ร่วมกนั 

 
2,456,717 

  
- 

    บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี เซอรว์สิ เชยีงใหม่ จาํกดั ญาตขิองกรรมการ  628,732  233,528 
    บรษิทั เอส เอม็ ไอ เมทลัเวอรค์ จาํกดั ญาตขิองกรรมการ  -  17,869 
รวม   3,085,449  251,397 
      
ผูบ้รหิารสาํคญั      

หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงานหลงัออกจากงาน 

  
1,497,873  1,482,019 

 

10. สนิคา้คงเหลอื 
 

 บาท 
 2556  2555 
    
วตัถุดบิ 62,716,254  100,193,467 
งานระหว่างทาํ  21,175,430  11,452,243 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 65,752,767  57,215,471 
สนิคา้ระหว่างทาง 5,230,657  10,512,644 
รวม 154,875,108  179,373,825 
หกั ค่าเผือมลูค่าลดลง (3,524,753)  (3,128,320) 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ 151,350,355  176,245,505 

 
บรษิทัมรีายการเคลือนไหวของสํารองค่าเผือมูลค่าสนิคา้ลดลงสาํหรบัปีสินสุดวนัที           31 ธนัวาคม 2556 
ดงัต่อไปนี 
 
 บาท 

  

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2556 3,128,320 
บวก ค่าเผือสนิคา้เสือมสภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 396,433 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 3,524,753 

 
11. เงนิฝากธนาคารทีมขีอ้จาํกดัในการใช ้

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยจ์ํานวน 0.58 ลา้นบาท มขีอ้จํากดัการใชเ้นืองจากเป็น
หลกัทรพัยค์ําประกนักบัธนาคารพาณิชยซ์ึงเป็นผูอ้อกหนังสอืคําประกนัเพือบรษิทัสาํหรบัการปฏบิตัติามสญัญาขาย
สนิคา้ 
  

12. เงนิลงทุนอืน 
 

(หน่วย : บาท) 
  อตัรารอ้ยละของการถอืหุน้ เงนิลงทุน (ราคาทุน) 

ชือบรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 2556 2555 2556 2555 
      
บรษิทั เอ็มดกิ โฮลดิง จาํกดั ใหบ้รกิารฝึกอบรมดา้นบรหิารงาน

พาณชิยกรรมและอุตสาหกรรม 0.86 0.86 50,000 50,000 
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13. ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ
 

 บาท 
 2555  เพิมขึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  2556 

ราคาทุน          
ทีดนิ 31,089,980           -          -          -  31,089,980 
ส่วนปรบัปรุงทีดนิ 2,803,391           -          -          -  2,803,391 
อาคาร 138,695,611   5,067,744  (26,362)  10,819,423  154,556,416 
เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 143,237,772   30,535,752  (1,958,098)  22,079,592  193,895,018 
เครืองใชแ้ละเครืองตกแต่งสาํนกังาน 32,528,546   2,826,037  (858,455)  284,496  34,780,624 
ยานพาหนะ 27,122,184   3,194,551  (2,391,713)          -  27,925,022 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง 22,000   11,251,838          -  (10,819,423)  454,415 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างตดิตั ง 15,039,086   36,421,670          -  (22,364,088)  29,096,668 
    รวม 390,538,570   89,297,592  (5,234,628)          -  474,601,534 
          
ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคาร 22,004,595   8,036,814   (4,758)          -  30,036,651 
เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 81,455,266   15,962,781   (1,742,292)          -  95,675,755 
เครืองใชแ้ละเครืองตกแต่งสาํนกังาน 14,593,069   5,658,861   (787,240)          -  19,464,690 
ยานพาหนะ 13,117,674   4,528,222   (2,391,711)          -  15,254,185 
    รวม 131,170,604   34,186,678  (4,926,001)          -  160,431,281 
          
มลูค่าสทุธิตามบญัชี 259,367,966        314,170,253 
          
การปันส่วนค่าเสือมราคาสาํหรบัปี          
ตน้ทุนขายและบรกิาร 15,049,063        20,111,281 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 10,475,260        14,075,397 

รวม 25,524,323        34,186,678 
 

ทีดินและสิงปลูกสร้างรวมถึงเครืองจกัรส่วนหนึงได้ถูกจดจํานองเพือใช้เป็นหลกัประกนัสําหรบัวงเงินสนิเชือจาก
ธนาคารแห่งหนึง ดงัทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 15 และ 16 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิัทมสีนิทรพัยท์ีคดิค่าเสือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ ซึงมรีาคาทุน
จาํนวน 85.30 ลา้นบาท และ 15.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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13. ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ
 

 บาท 
 2555  เพิมขึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  2556 

ราคาทุน          
ทีดนิ 31,089,980           -          -          -  31,089,980 
ส่วนปรบัปรุงทีดนิ 2,803,391           -          -          -  2,803,391 
อาคาร 138,695,611   5,067,744  (26,362)  10,819,423  154,556,416 
เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 143,237,772   30,535,752  (1,958,098)  22,079,592  193,895,018 
เครืองใชแ้ละเครืองตกแต่งสาํนกังาน 32,528,546   2,826,037  (858,455)  284,496  34,780,624 
ยานพาหนะ 27,122,184   3,194,551  (2,391,713)          -  27,925,022 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง 22,000   11,251,838          -  (10,819,423)  454,415 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างตดิตั ง 15,039,086   36,421,670          -  (22,364,088)  29,096,668 
    รวม 390,538,570   89,297,592  (5,234,628)          -  474,601,534 
          
ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคาร 22,004,595   8,036,814   (4,758)          -  30,036,651 
เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 81,455,266   15,962,781   (1,742,292)          -  95,675,755 
เครืองใชแ้ละเครืองตกแต่งสาํนกังาน 14,593,069   5,658,861   (787,240)          -  19,464,690 
ยานพาหนะ 13,117,674   4,528,222   (2,391,711)          -  15,254,185 
    รวม 131,170,604   34,186,678  (4,926,001)          -  160,431,281 
          
มลูค่าสทุธิตามบญัชี 259,367,966        314,170,253 
          
การปันส่วนค่าเสือมราคาสาํหรบัปี          
ตน้ทุนขายและบรกิาร 15,049,063        20,111,281 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 10,475,260        14,075,397 

รวม 25,524,323        34,186,678 
 

ทีดินและสิงปลูกสร้างรวมถึงเครืองจกัรส่วนหนึงได้ถูกจดจํานองเพือใช้เป็นหลกัประกนัสําหรบัวงเงินสนิเชือจาก
ธนาคารแห่งหนึง ดงัทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 15 และ 16 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิัทมสีนิทรพัยท์ีคดิค่าเสือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ ซึงมรีาคาทุน
จาํนวน 85.30 ลา้นบาท และ 15.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

14. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สทุธ ิ
 

                      บาท 
 2555  เพิมขึน  ลดลง  2556 
        
ตน้ทุนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 9,546,687  540,910  -  10,087,597 
หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (6,683,916)  (1,763,364)  -  (8,447,280) 
ตน้ทุนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธ ิ 2,862,771      1,640,317 
        
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 1,907,937      1,763,364 

 
15. เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคาร 
 

 บาท 
 2556  2555 
    
หนีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 59,048,052  88,598,757 
ตั วสญัญาใชเ้งนิ 15,000,000  48,638,788 

รวม 74,048,052  137,237,545 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิัทมยีอดคงเหลอืของวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีหนีสนิตั วสญัญาใชเ้งนิ หนีสนิ
ภายใต้สญัญาทรสัต์รซีทีส ์เลตเตอรอ์อฟเครดติ และสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาการโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งของเลตเตอรอ์อฟเครดติ และสนิเชืออืนๆ จํานวนรวม 2,485 ล้านบาท และ 1,573 ลา้นบาท ตามลําดบั เงนิ
กูย้มืระยะสั นดงักล่าวมอีตัราดอกเบียรอ้ยละ 4.50 – 5.88 ต่อปี และรอ้ยละ 5.88 - 7.48 ต่อปี ตามลําดบั หนีสนิ
ดงักล่าวคําประกนัโดยการจดจาํนองทีดนิพรอ้มสิงปลกูสรา้ง และเครืองจกัร ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13  
 

16. เงนิกูย้มืระยะยาว 
 

 บาท 
 2556  2555 
    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 54,016,859  40,768,859 
หกั สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (22,932,000)  (14,072,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธ ิ 31,084,859  26,696,859 
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การเปลียนแปลงในบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 มรีายละเอยีดดงันี 
 
 บาท 
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2556 40,768,859 
บวก กูเ้พิมเตมิ 29,920,000 
หกั   จ่ายคนืเงนิกู ้ (16,672,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 54,016,859 

 
เงินกู้ยืมดงักล่าวมีกําหนดชําระคืนรวมประมาณ 1.91 ล้านบาทต่อเดือน เงนิกู้ยืมทั งหมดนีคําประกนัโดยการจด
จาํนองทีดนิพรอ้มสิงปลกูสรา้ง เครืองจกัรของบรษิทัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

 
17. หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
 

 บาท 
 2556  2555 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ    
   จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,430,853  3,488,361 
   จะครบกาํหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,374,283  6,495,024 
รวม 8,805,136  9,983,385 
หกั ดอกเบียรอตดับญัช ี (572,954)  (790,565) 
 8,232,182  9,192,820 
หกั สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (3,075,568)  (3,078,827) 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธ ิ 5,156,614  6,113,993 

 
บรษิทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงนิสาํหรบัรถยนตแ์ละอุปกรณ์จากบรษิทัลสีซิงในประเทศมรีะยะเวลา 3 - 4 ปี  
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การเปลียนแปลงในบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 มรีายละเอยีดดงันี 
 
 บาท 
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2556 40,768,859 
บวก กูเ้พิมเตมิ 29,920,000 
หกั   จ่ายคนืเงนิกู ้ (16,672,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 54,016,859 

 
เงินกู้ยืมดงักล่าวมีกําหนดชําระคืนรวมประมาณ 1.91 ล้านบาทต่อเดือน เงนิกู้ยืมทั งหมดนีคําประกนัโดยการจด
จาํนองทีดนิพรอ้มสิงปลกูสรา้ง เครืองจกัรของบรษิทัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

 
17. หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
 

 บาท 
 2556  2555 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ    
   จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,430,853  3,488,361 
   จะครบกาํหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,374,283  6,495,024 
รวม 8,805,136  9,983,385 
หกั ดอกเบียรอตดับญัช ี (572,954)  (790,565) 
 8,232,182  9,192,820 
หกั สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (3,075,568)  (3,078,827) 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธ ิ 5,156,614  6,113,993 

 
บรษิทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงนิสาํหรบัรถยนตแ์ละอุปกรณ์จากบรษิทัลสีซิงในประเทศมรีะยะเวลา 3 - 4 ปี  
 

18. ภาษเีงนิได ้
 

  บาท 
  สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
  2556  2555 

     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  93,534,936  155,439,759 
บวก รายการทีตอ้งบวกกลบัตามเงือนไขในประมวลรษัฎากร   9,818,747  8,432,941 
หกั รายจ่ายทีมสีทิธหิกัไดเ้พิม   (5,472,457)  (4,918,690) 
กาํไรทางภาษ ี  97,881,225  158,954,010 
     

ภาษเีงนิไดต้ามประมวลรษัฏากร     
     - อตัราภาษรีอ้ยละ 20 (2555 : รอ้ยละ 23)  19,576,245  36,559,422 
     

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดปจัจุบนัตามประมวลรษัฎากร  19,576,245  36,559,422
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเกียวขอ้งกบัผลแตกต่างชั วคราว 
    ทีรบัรูเ้มือเริมแรกและทีกลบัรายการ 

  
(550,907)  

 
483,802 

ภาษเีงนิได ้  19,025,338  37,043,224 
     

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายตน้ปี  30,561,299  19,526,408 
บวก ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีปจัจุบนัตามประมวลรษัฎากร  19,576,245  36,559,422 
หกั  ภาษเีงนิไดจ้่ายระหว่างปี  (39,034,251)  (25,524,531) 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายสินปี  11,103,293  30,561,299 

 

สนิทรพัย/์หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ีณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เกดิจากผลแตกต่างชั วคราวทางภาษ ี
ระหว่างสนิทรพัย/์หนีสนิตามเกณฑภ์าษ ีและสนิทรพัย/์หนีสนิตามบญัช ีซึงมรีายละเอยีดสรุปได ้ดงันี 
 

 บาท 
 2556  2555 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี    
จากค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 1,091,707  821,523 
จากค่าเผือสนิคา้เสือมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 704,951  625,664 
จากค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 243,495  255,242 
จากสาํรองค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 878,809  956,561 
จากประมาณการหนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน  485,711  425,245 
    รวม 3,404,673  3,084,235 
    

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี    
จากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่าหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 859,563  1,090,032 
    

สทุธ ิ 2,545,110  1,994,203 
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19. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

 บาท 
 2556  2555 

  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารคา้งจ่าย 6,830,000  7,940,000 
ค่าขนสง่คา้งจ่าย 2,096,068  2,074,643 
อืนๆ 3,388,279  3,111,482 

รวม 12,314,347  13,126,125 
 
20. หนีสนิหมุนเวยีนอืน 
 

 บาท 
 2556  2555 

   
สาํรองค่าใชจ้่ายในการประกนัสนิคา้ 4,394,043  4,782,804 
เงนิมดัจาํค่าก่อสรา้งอาคาร 2,058,117  919,716 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 520,752  1,442,040 
อืนๆ 3,138,154  1,727,125 

รวม 10,111,066  8,871,685 
 
21. หนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 

 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทั มรีายการเปลียนแปลงประมาณการหนีสนิตามภาระผูกพนั
สาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปนี  
 

   บาท 
  2556  2555 
     
ยอดคงเหลอืต้นงวด 1 มกราคม  2,126,227  1,948,044 
จาํนวนทีบนัทกึเพิมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  302,327  178,183 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายในระหว่างปี  -  - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2,428,554  2,126,227 
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19. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

 บาท 
 2556  2555 

  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารคา้งจ่าย 6,830,000  7,940,000 
ค่าขนสง่คา้งจ่าย 2,096,068  2,074,643 
อืนๆ 3,388,279  3,111,482 

รวม 12,314,347  13,126,125 
 
20. หนีสนิหมุนเวยีนอืน 
 

 บาท 
 2556  2555 

   
สาํรองค่าใชจ้่ายในการประกนัสนิคา้ 4,394,043  4,782,804 
เงนิมดัจาํค่าก่อสรา้งอาคาร 2,058,117  919,716 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 520,752  1,442,040 
อืนๆ 3,138,154  1,727,125 

รวม 10,111,066  8,871,685 
 
21. หนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 

 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทั มรีายการเปลียนแปลงประมาณการหนีสนิตามภาระผูกพนั
สาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปนี  
 

   บาท 
  2556  2555 
     
ยอดคงเหลอืต้นงวด 1 มกราคม  2,126,227  1,948,044 
จาํนวนทีบนัทกึเพิมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  302,327  178,183 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายในระหว่างปี  -  - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2,428,554  2,126,227 
 

ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทั งหมดทีร ับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบัปีสินสุดวันที 31 
ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงันี 
 
 บาท 
 2556  2555 
    
ตน้ทุนบรกิาร 204,613  203,128 
ตน้ทุนทางการเงนิ 97,714  94,684 
กลบัรายการตน้ทุนบรกิาร -  (112,418) 
กลบัรายการตน้ทุนทางการเงนิ -  (7,211) 

 
ขอ้สมมตฐิานทีใชใ้นการประมาณการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีสาํคญัมดีงันี 
 

 

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 4.44 ต่อปี 
อตัราการเพิมของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนถวัเฉลียในอนาคต รอ้ยละ 6.71 ต่อปี 
เกษยีณอายุ 60 ปี 
จาํนวนพนกังาน  135 คน 

 
22. สาํรองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นเงนิสํารองไม่น้อยกว่า             
ร้อยละห้าของกําไรสุทธปิระจําปี สุทธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าเงนิสาํรองนีจะมไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
สบิของทุนจดทะเบยีน เงนิสาํรองนีจะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลได้   

 
23. เงนิปนัผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2555 เมือวนัที 24 เมษายน 2555 บรษิัทประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลกําไร
สุทธสิําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ให้แก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท จํานวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็น
เงนิปนัผลทั งสิน 37.99 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2555 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 เมือวนัที 23 เมษายน 2556 บรษิทัประกาศจ่ายเงนิปนัผลจากผลกําไร
สุทธสิาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2555 ใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท จํานวน 200 ลา้นหุน้ รวมเป็น
เงนิปนัผลทั งสิน 62.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2556 
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24. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดแ้ก่ 
 
 บาท 
 2556  2555 
    
วตัถุดบิใชไ้ป 522,666,230  620,533,321  
การเปลียนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทาํ (18,260,483)  (1,286,563) 
ซือสนิคา้สาํเรจ็รปู 440,617  354,797  
เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อืนของพนกังาน 85,968,679  80,880,908  
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  35,950,040  27,432,260  
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 5,536,283  3,956,797  
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 10,301,619  9,334,587  
ค่านายหน้าและค่าสง่เสรมิการขาย 9,148,016  7,043,924  
ค่าขนสง่ 7,441,599  10,032,876  

 
25. สญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บรษิัทไม่มนีโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเป็นตราสารอนุพนัธเ์พือการเกง็กําไรหรอืเพือการค้า 
สญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพือช่วยในการบริหารความเสียงทีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเปิดสถานะไว้ซึงมีอายุระหว่าง             
1 เดอืน ถงึ 6 เดอืน ดงันี 
 
 จาํนวนเงนิตรา

ต่างประเทศ 
 อตัราแลกเปลียน

ตามสญัญา 
    

ดอลลารส์หรฐั 1,727,472  31.38 – 32.62 
ยโูร 246,972  45.57 – 42.60 
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24. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดแ้ก่ 
 
 บาท 
 2556  2555 
    
วตัถุดบิใชไ้ป 522,666,230  620,533,321  
การเปลียนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทาํ (18,260,483)  (1,286,563) 
ซือสนิคา้สาํเรจ็รปู 440,617  354,797  
เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อืนของพนกังาน 85,968,679  80,880,908  
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  35,950,040  27,432,260  
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 5,536,283  3,956,797  
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 10,301,619  9,334,587  
ค่านายหน้าและค่าสง่เสรมิการขาย 9,148,016  7,043,924  
ค่าขนสง่ 7,441,599  10,032,876  

 
25. สญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บรษิัทไม่มนีโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเป็นตราสารอนุพนัธเ์พือการเกง็กําไรหรอืเพือการค้า 
สญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพือช่วยในการบริหารความเสียงทีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเปิดสถานะไว้ซึงมีอายุระหว่าง             
1 เดอืน ถงึ 6 เดอืน ดงันี 
 
 จาํนวนเงนิตรา

ต่างประเทศ 
 อตัราแลกเปลียน

ตามสญัญา 
    

ดอลลารส์หรฐั 1,727,472  31.38 – 32.62 
ยโูร 246,972  45.57 – 42.60 

 

26. ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 
 

บรษิัทมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีรายงานตามภูมศิาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2556 และ 2555 มดีงันี 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  2556   2555 
  ขาย   

บรกิาร 

     ขาย   

บรกิาร 

    
  ใน 

ประเทศ  
ตา่ง 

ประเทศ   รวม  
ใน 

ประเทศ  
ตา่ง 

ประเทศ   รวม 
                  
รายได ้ 623,922  159,958  20,075  803,955  712,462  227,890  19,156  959,508 
ตน้ทุนขาย (453,632)  (129,055)  (9,733)  (592,420)  (503,656)  (183,744)  (7,861)  (695,261) 
กาํไรขั นต้น 170,290  30,903  10,342  211,535  208,806  44,146  11,295  264,247 
                
ดอกเบียรบั       267        167 
ดอกเบียจา่ย       (6,942)        (7,726) 
คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย      (35,950)        (27,432) 
               
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้       93,535        155,440 
                
รวมสินทรพัย ์       735,844        788,968 

 
ลกูคา้รายใหญ่  
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึงเป็นหน่วยงานของภาครฐัและเอกชนแห่ง
หนึงมจีาํนวนเงนิ 386 ลา้นบาท และ 492 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 
27. ภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจจะเกดิขึน 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมภีาระผูกพนัจากการทีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอืคําประกนัเพือคําประกนั
การปฏบิตัติามสญัญาซึงเป็นไปตามปกตธิุรกจิ เป็นจํานวนเงนิรวมประมาณ 94.60 ลา้นบาท ทั งนีหนังสอืคําประกนั
ของธนาคารดงักล่าวมกีารคําประกนัโดยการจดจาํนองทีดนิพรอ้มสิงปลกูสรา้ง เครืองจกัรของบรษิทั ตามทีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 13  
 

28. การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัเครืองมอืทางการเงนิ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิทีมอียู่ในงบแสดงฐานะการเงนิไดร้วมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลูกหนีการคา้ เงนิกูย้มืจากธนาคาร เจา้หนีการคา้และหนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ นโยบายการบญัชสีาํหรบัการ
บนัทกึและการวดัมลูค่าของรายการเหล่านีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชทีีเกียวขอ้งแลว้ 
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ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
บรษิทัมคีวามเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศเนืองจากบรษิทัมลีกูหนีการคา้ เจา้หนีการคา้และเงนิกูย้มื
จากธนาคารเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัจะทําสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพจิารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจาํเป็นเท่านั น เพือลดความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกดิขึน 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนีสนิทีเป็นเงนิตราต่างประเทศดงันี 
 
 (หน่วย : บาท) 
 2556 

 จาํนวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลียนที
บนัทกึบญัช ี

 จาํนวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

ลกูหนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      
ดอลลารอ์อสเตรเลยี 588,540  28.9078  17,013,397 
ดอลลารส์หรฐั 508,852  32.6778  16,628,164 

      
เจา้หนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 114,361  32.9494  3,768,198 
ยโูร 3,855  45.3223  174,717 

      
เงนิกูย้มืระยะสั นทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 1,727,472  32.9494  56,919,173 
ยโูร 46,972  45.3223  2,128,879 

 
 (หน่วย : บาท) 
 2555 

 จาํนวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลียนที
บนัทกึบญัช ี

 จาํนวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

ลกูหนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      
ดอลลารส์หรฐั 123,333  30.4857  3,759,908 
ดอลลารอ์อสเตรเลยี 635,420  31.4849  20,006,135 

      
เจา้หนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 2,401  30.7775  73,903 
ยโูร 8,023  40.8603  327,820 

      
เงนิกูย้มืระยะสั นทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 2,773,344  30.7775  85,356,583 
ยโูร 79,348  40.8603  3,242,173 
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ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
บรษิทัมคีวามเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศเนืองจากบรษิทัมลีกูหนีการคา้ เจา้หนีการคา้และเงนิกูย้มื
จากธนาคารเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัจะทําสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพจิารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจาํเป็นเท่านั น เพือลดความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกดิขึน 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนีสนิทีเป็นเงนิตราต่างประเทศดงันี 
 
 (หน่วย : บาท) 
 2556 

 จาํนวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลียนที
บนัทกึบญัช ี

 จาํนวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

ลกูหนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      
ดอลลารอ์อสเตรเลยี 588,540  28.9078  17,013,397 
ดอลลารส์หรฐั 508,852  32.6778  16,628,164 

      
เจา้หนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 114,361  32.9494  3,768,198 
ยโูร 3,855  45.3223  174,717 

      
เงนิกูย้มืระยะสั นทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 1,727,472  32.9494  56,919,173 
ยโูร 46,972  45.3223  2,128,879 

 
 (หน่วย : บาท) 
 2555 

 จาํนวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลียนที
บนัทกึบญัช ี

 จาํนวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

ลกูหนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      
ดอลลารส์หรฐั 123,333  30.4857  3,759,908 
ดอลลารอ์อสเตรเลยี 635,420  31.4849  20,006,135 

      
เจา้หนีการคา้ทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 2,401  30.7775  73,903 
ยโูร 8,023  40.8603  327,820 

      
เงนิกูย้มืระยะสั นทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ      

ดอลลารส์หรฐั 2,773,344  30.7775  85,356,583 
ยโูร 79,348  40.8603  3,242,173 

 

ความเสียงจากการใหส้นิเชือ 
บรษิทัไดใ้หส้นิเชือทางการคา้แก่ลกูคา้ทีซือขายกนัเป็นปกตทิางการคา้ บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสียงจาก
การให้สนิเชือ โดยมกีารติดตามการชําระเงนิของลูกหนีการคา้อย่างใกล้ชดิ และให้ความสําคญัต่อลูกหนีรายทีค้าง
ชําระนานเกนิกําหนดแต่ละราย ในกรณีทีมขีอ้สงสยัเกียวกบัการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี บรษิัทจะบนัทกึค่าเผือหนี
สงสยัจะสญูเท่าทีจาํเป็นไวใ้นบญัช ี
 
ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 
ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียนีเกดิขึนจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต การเปลียนแปลง
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบรษิัท ทั งนีบริษัท มคีวามเสียงเกียวกบัอตัรา
ดอกเบียเนืองจากมเีงนิฝากกบัธนาคาร เงนิลงทุนชั วคราว และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตามรายละเอยีดดงันี  
 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2556 

 
มอีตัราดอกเบีย

ลอยตวั 
มอีตัรา

ดอกเบียคงที ไมม่ดีอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย 
สนิทรพัย/์หนีสนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 94,924,010 - 22,436,218 117,360,228 0.75% - 0.875% 
เงนิลงทุนชั วคราว 10,842,674 - - 10,842,674 ประมาณ 2.68% 
ลกูหนีการคา้ - - 129,158,143 129,158,143           - 
เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคาร 74,048,052 - - 74,048,052 2.63% - 7.48% 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 80,517,538 80,517,538           - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 54,016,859 - - 54,016,859 5.50% - 7.00% 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าซือ - 8,232,182 - 8,232,182 2.40% - 3.55% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2555 

 
มอีตัราดอกเบีย

ลอยตวั 
มอีตัรา

ดอกเบียคงที ไมม่ดีอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย 
สนิทรพัย/์หนีสนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 29,364,320 - 14,173,476 43,537,796 0.75% - 0.875% 
เงนิลงทุนชั วคราว 35,291,304 - - 35,291,304 ประมาณ 2.66% 
ลกูหนีการคา้ - - 258,258,498 258,258,498           - 
เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคาร 137,237,545 - - 137,237,545 6.00% - 7.60% 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 80,750,509 80,750,509           - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 40,768,859 - - 40,768,859 7.125% - 6.50% 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าซือ - 9,192,820 - 9,192,820 2.40% - 3.55% 
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สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิมวีนัทีครบกําหนดของเครืองมอืทางการเงนินับจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงันี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2556 
 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สนิทรพัย/์หนีสนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 117,360,228            -            - 117,360,228 
เงนิลงทุนชั วคราว 10,842,674            -            - 10,842,674 
ลกูหนีการคา้ 129,158,143            -            - 127,234,664 
เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคาร 74,048,052            -            - 74,048,052 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 80,517,538            -            - 80,517,538 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร            - 22,932,000 31,084,859 54,016,859 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าซือ            - 3,075,568 5,156,614 8,232,182 

 
 (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2555 
 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สนิทรพัย/์หนีสนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 43,537,796            -            - 43,537,796 
เงนิลงทุนชั วคราว 35,291,304            -            - 35,291,304 
ลกูหนีการคา้ 258,258,498            -            - 258,258,498 
เงนิกูย้มืระยะสั นจากธนาคาร            - 137,237,545            - 137,237,545 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 80,750,509            -            - 80,750,509 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร            - 14,072,000 26,696,859 40,768,859 
เจา้หนีตามสญัญาเช่าซือ            - 3,078,827 6,113,993 9,192,820 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครืองมอืทางการเงนิ 
ขอ้สมมตฐิานทีใชใ้นการประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของแต่ละประเภทเครืองมอืทางการเงนิของบรษิทั มดีงันี 
- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมูลค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
- หนีสนิทางการเงนิ ราคาตามบญัชมีมีูลค่าใกลเ้คยีงกบัราคายุติธรรม เนืองจากหนีสนิดงักล่าวจะครบกําหนดใน

ระยะเวลาอนัใกล ้ 
 
29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ ์2557 ทีประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลจากการดําเนินงาน
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท โดยการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวต องได 
รบัการอนุมตัจิากทีประชุมผ ูถอืหุ น 

 
30. การอนุมตังิบการเงนิ 

 
งบการเงนินี ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัแลว้ เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ ์2557
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