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วิสัยทัศน์

CPT เป็นบริษัทที่มีผลงานทางด้านวิศวกรรมและบริการชั้นนำาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นผู้นำาตลาดในประเทศไทย โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการอย่างมืออาชีพ

และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด

พันธกิจ

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจงานออกแบบผลิตตู้ ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

 สินทรัพย์

	 หนี้สิน

	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

913.67

419.81

493.86

1,523.14

435.93

1,087.21

1,320.67

329.36

991.31

2559 2560 2561

งบก�าไรขาดทุน

ผลการด�าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ 

 รายได้จากการขาย 

 รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายได้อื่น 

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 

 ต้นทุนการให้บริการ 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี	

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

2559

952.11

254.12

29.88

3.18

1,239.29

695.00

206.15

13.59

62.83

82.40

4.46

1,064.43

174.87

172.87

140.71

       -

140.71

   

826.70

353.08 

    47.64 

 13.02

1,240.44 

598.19

306.39 

20.71

74.99 

83.77

2.77

1,086.82

153.63

152.27

121.15

	(1.82)

119.33

2560

649.31

274.16

28.20

11.44

963.11

510.56

236.35

17.00

57.76

121.27

(1.10)

941.84

21.27

19.68

14.42

15.67

30.10

2561

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)

 อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2559

3.11

26

14.11

11.35

22.79

11.55

63.20

0.40

1.81

24.61

11.69

9.04

23.70

13.07

67.47

0.85

2560

3.16 

19.73

2.21

1.50

1.57

1.01

4.87

0.33

2561

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
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2559

2560

2561

1,523.14913.67

787.31

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)

991.311,087.21

493.86

รวมสวน
ของผูถือหุน
(ลานบาท)

21.27174.87

153.63

กําไรกอนตนทุน
ทางการเง�น
และภาษีเง�นได
(ลานบาท)

30.10140.71

119.33

กําไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป
(ลานบาท)

329.36435.93

419.81

หนี้สินรวม
(ลานบาท)
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46.73%
450.10 ลานบาท
ขายตูไฟฟา (Panel)

20.68%
199.21 ลานบาท

ขายสินคา ประเภทหนวย (Unit)

28.48%
274.33 ลานบาท
ใหบร�การรับเหมาและติดตั้ง
(Installation/Substation)

2.92%
28.20 ลานบาท

ใหบร�การ (Service)

1.19%
11.44 ลานบาท

รายไดอื่นๆ *

* รายไดอื่นๆ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายเศษซาก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ เปนตน

โครงสร้างรายได้ปี 2561
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46.73%
450.10 ลานบาท
ขายตูไฟฟา (Panel)

20.68%
199.21 ลานบาท

ขายสินคา ประเภทหนวย (Unit)

28.48%
274.33 ลานบาท
ใหบร�การรับเหมาและติดตั้ง
(Installation/Substation)

2.92%
28.20 ลานบาท

ใหบร�การ (Service)

1.19%
11.44 ลานบาท

รายไดอื่นๆ *

* รายไดอื่นๆ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายเศษซาก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ เปนตน

 ในปีที่ผ่านมา หากพิจารณาตัวเลขของข้อมูลขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) สะท้อนให้เห็นภาพการลงทุนในอนาคตพบว่า  สถานการณ์

การลงทุนในรอบปี 2561 มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน

จ�านวน 1,626 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 901,770 ล้านบาท 

สูงกว่าปี 2560 ทั้งในแง่จ�านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดย

จ�านวนโครงการเพิ่มขึ้น 3% และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 43% 

ส่วนในปี 2562 BOI ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 750,000 ล้านบาท แสดง

ถึงโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคตยังมีอีกมาก ซึ่งตัวเลข

การขอรับการสนันสนุนจาก BOI นั้นจะสะท้อนภาพการลงทุนที่

จะมากขึ้นของภาคเอกชน โดยเฉพาะในช่วงปี 2562 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีผ่านมามีทิศทางท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชน

ที่ชัดเจน ทั้งการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกหรือ ECC  รวมถึงภาครัฐมีนโยบายในการขจัดอุป

สรรค์ในการท�าธุรกิจของภาคเอกชนให้มีความสะดวกมากขึ้น จึง

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เอกชนได้เป็นอย่างดี

 ส�าหรับ CPT แม้ในปีที่ผ่านมาจะเผชิญกับความท้าทาย

มากมาย แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลการด�าเนินงานได้อย่าง

น่าพอใจท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความผันผวน  โดยเฉพาะแผน

สารจาก 
ประธานกรรมการบริษัท

ด�าเนินการขยายโรงงานแห่งใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและคาดว่า

จะเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนการเติบโตที่ชัดเจนให้กับบริษัทฯ

 นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยเชิงบวกจากการรับรู้รายได้จาก

ธุรกิจต่างประเทศ ที่บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการก่อสร้างโรงงาน

น�้าตาลจ�านวนมาก จึงเป็นโอกาสครั้งส�าคัญที่บริษัทฯ จะเข้าไป

เพื่อขยายธุรกิจและกระจายรายได้ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ตาม ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัทฯ มีความมั่นใจในความสามารถของบุคลากรและ

ศักยภาพของบริษัทฯ ว่าจะมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

พร้อมที่จะรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศและ

ต่างประเทศ  เพื่อสร้างการเติบโตให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ 

ทั้งคู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการบริษัท
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 ปี 2561 นับเป็นปีที่ท้าทายมากส�าหรับ CPT เนื่องจาก

ผลกระทบหลักจากภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมที่ไม่ค่อยดีนัก 

โดยเฉพาะงานโครงการต่างๆ ที่การสรุปการสั่งซื้อได้เลื่อนออก

ไป เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงท�าให้มูลค่างานที่ยกยอด 

(Backlog) ไปในปี 2562 ลดลง

 นอกจากนี้งานโครงการต่างๆ ที่ได้มาแล้วก็มีความล่าช้า

กว่าแผนที่คาดไว้ เนื่องมาจากหน้างานยังไม่เรียบร้อย จึงมีผล

ท�าให้บรษัิทต้องทยอยส่งมอบงานทีค่งค้างบางส่วน ท�าให้ภาพรวม 

ของบริษัทมีรายได้ต�่ากว่าเป้าหมาย และบริษัทมีความจ�าเป็นที่

จะต้องตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายบางประเภทเพิ่มขึ้น จึงส่งผลท�าให้ผล

ประกอบการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

  โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ได้แก่ 1) ธุรกิจ

จ�าหน่ายตู้ไฟฟ้า (Panel) 2) ธุรกิจขายสินค้าส�าเร็จรูปประเภท

หน่วย (Units) 3) ธุรกิจสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Substation 

115KV) และ 4) ธุรกิจให้บริการและซ่อมแซม (Service and 

Repair) โดยธุรกิจประเภทจ�าหน่ายตู้ไฟฟ้ารวมถึงระบบควบคุม

เครื่องจักรนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกอุตสาหรรม

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้

วงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เติบโต 

สารจาก 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 อย่างไรก็ดี ทิศทางธุรกิจของบริษัทในปี 2562 น่าจะ

เป็นปีแห่งของการเติบโตรอบใหม่ของ CPT จากปัจจัยหนุนใน

หลายด้าน ทั้งการลงทุนภายในประเทศของภาคเอกชนที่กลับ

มา รวมถึงการเข้าร่วมประมลูงานในส่วนของภาครฐัอกีหลายแห่ง 

ซึง่จะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทจะขยาย

ตัวได้ดี ยิ่งขึ้น

  ขณะที่รายได้จากการลงทุนต่างประเทศจะมีการเติบโต

ที่ชัดเจน โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการก่อสร้างและ

ปรับปรุงโรงงานน�้าตาล ซึ่งช่วยเสริมสร้างฐานรายได้ให้กับ CPT 

รวมถึงในปี 2562 นี้ บริษัทจะร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อ

สร้างความเติบโตของธุรกิจ 

 สุดท้ายในนามผู้บริหาร CPT ขอสร้างความม่ันใจให้กับ    

ผู้ถือหุ้น ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจของ 

CPT ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป  

สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6 รายงานประจำาปี 2561



คณะกรรมการบริษัท

7บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)



 รศ. ประภ�ษ ไพรสุวรรณ� 
 ประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 119/2009 

 • ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Financial Statements of Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุน่ที ่20/2013 

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 

 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เคเอ็มไอที ลาดกระบัง 

 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล 

 2555 – 2561 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2555 – 2557 รองอธิการบดี / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 2555 – 2557 กรรมการ / คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

 2554 – 2557 รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา / บจก. กสท โทรคมนาคม 

 2554 – 2557 กรรมการ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 2552 – 2554 กรรมการ และกรรมการอิสระ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool)

คณะกรรมการบริษัท
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 น�งวัลชลีย์ ก�ญจนจงกล 
 รองประธานกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	 

	 กรรมการอิสระ
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ผ่านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2555 – 2561 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2551 – 2556 ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 19 / กรมสรรพากร

คณะกรรมการบริษัท

9บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)



 น�ยสุวิทย์ สิงหจันทร ์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 • ผ่านการอบรม  Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 176/2009

 • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ SET/2012  

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี

 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิ / ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

คณะกรรมการบริษัท
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 น�ยวรพจน์ ยศะทัตต ์
 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท อินดรา ซิสเทมมา เอส เอ ประเทศไทย

 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โพล ออนไลน์

 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ไซเบอร์ โวต

 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจก.ไทยโทรนิค

 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อลังการ พร๊อพเพอตี้ส์

 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท บาสเลอร์ เทอร์โบ คอนเวอร์ชั่น

คณะกรรมการบริษัท
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 น�ยสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 
 ประธานกรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ผ่านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

คณะกรรมการบริษัท
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 น�ยนพดล วิเชียรเกื้อ 
 กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • ผ่านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 100/2013

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2546 – 2561 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

คณะกรรมการบริษัท
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 น�งส�วหฤทัย หลิมประเสริฐ 
 กรรมการบริหาร	/	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท  MS. Internet and E-commerce, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผ่านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 100/2013

 • ผ่านการอบรม  Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 49/2013

 • ผ่านการอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) 

   จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 10/2008

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2546 – 2559 กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร) / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

คณะกรรมการบริษัท
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 น�ยมนต์ชัย ธัญธเนส 
 กรรมการบริหาร	/ 

	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและวิศวกรรม
 

	 คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

	 ประสบการณ์การท�างาน

 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายขาย / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 2551 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายขาย / บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอ

คณะกรรมการบริษัท

15บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)



ส่วนที่ 1
ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

1) ธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) 

 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยท�าการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ 

โรงงานของบริษัทและจ�าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงไฟฟ้า โดยลักษณะของตู้ไฟฟ้าที่

บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1	 ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร 

  บริษัทด�าเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้าก�าลังส�าหรับควบคุมการท�างานของ

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติ ให้เครื่องจักรท�างานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

	 1.2	 ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต�่า	(220-690	V.)	และแรงดันปานกลาง	(3.3-36	kV.)	ส�าหรับโรงงาน

  ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าส�าหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต�่าจะมีขนาดที่ต�่ากว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลง

ระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อน�าไปใช้ในบ้านพักอาศัยและมอเตอร์ขนาดกลางลงมาในโรงงาน ส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันปาน

กลางจะมีขนาด 3.3 - 36 kV. โดยเป็นการแปลงระดับลงมาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน

ลักษณะธุรกิจ CPT
บริษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ส่วนง�น ดังนี้
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2) ธุรกิจจากการขายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit)

 บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายรายใหญ่ในการจ�าหน่ายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

โดยผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่จัดจ�าหน่าย มากกว่า 10 แบรนด์ อาทิ Hyosung, Siemens AG, TT Electric, ABB, 

SIEMENS, Danfoss, Parker, LSIS, Hitachi, TMEIC และ STEP  

3) ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตั้งสายไฟ (Cable Installation) และ 
 การสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ขนาดแรงดัน 115 kV.

 บริษัทด�าเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 115 kV. 

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง นอกจากน้ี บริษัทยังให้บริการติดต้ังสายเคเบิ้ลส�าหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงาน

อุตสาหกรรมทั่วไปและสถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable , MV Power Cable, 

Overhead & Underground Line, System Grounding เป็นต้น
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4) ธุรกิจจากการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair)

 บริษัทมีแผนกให้บริการ (Service) แก่ลูกค้าทั้งที่อยู่ในระยะรับประกันและพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดย

งานบริการจะเกิดจากการที่ลูกค้าได้ติดต่อมายังฝ่ายบริการเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ เมื่อได้ตรวจสอบการ

ท�างานของเครื่องจักรแล้ว ในกรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะน�าเสนอการขายสินค้าประเภท unit ใหม่ เพื่อ

ทดแทน unit เก่าที่ช�ารุด
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 ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรของ

โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ นายอภิชาติ ปีปทุม 

(ลาออก ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561) และนายนพดล วิเชียรเกื้อ ได้เล็งเห็นโอกาสที่

จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการท�างานของเครื่องจักรให้แก่ผู้ประกอบการไทย

โดยบริษัทคนไทย ดังนั้น ผู้บริหารทั้งสามท่านได้จับมือร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ซี.พี.ที. 

(ไทยแลนด์) จ�ากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดัดแปลงการควบคุมเครื่องจักรเก่า

แต่อยู่ในสภาพใช้งานได้ให้มีการควบคุมที่รวดเร็วและแน่นอน โดยการควบคุมความเร็ว

หรือการท�างานของมอเตอร์และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้

สอดคล้องกับการผลิต โดยจะประกอบด้วยอปุกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยา 

และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ 

เพาเวอร์ จ�ากัด หรือปัจจุบันคือ บริษัท		ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 

(“บริษัท” หรือ “CPT”) หรือย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึ่ง

หมายถึงระบบไฟฟ้าก�าลัง ส�าหรับควบคุมการท�างานของเครื่องจักร โดยแบ่งธุรกิจออก

เป็น 4 ส่วนงาน

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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1. ธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel)
 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยท�าการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของบริษัทและ

จ�าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงไฟฟ้า โดยลักษณะของตู้ไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 

 1.1	ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร	

  บริษัทด�าเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้าก�าลังส�าหรับควบคุมการท�างานของเคร่ืองจักรใน

โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติ ให้เครื่องจักรท�างานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงระบบกับคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลในการผลิตและแสดงผล แล้วน�าข้อมูลนั้นๆ ไปควบคุมการท�างานของเครื่องจักรในแต่ละส่วน ท�าให้มีการ

ท�างานที่เที่ยงตรงทั้งความเร็วและขั้นตอนการท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้านั้นๆ รวมถึงควบคุมพลังงานให้

เหมาะสมในการผลิตและการจัดการพลังงานส่วนที่เกินเนื่องมาจากการท�างานของเครื่องจักรบางประเภท ให้คืนพลังงานแก่ระบบ

ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ออกมาคือท�าให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพแน่นอนและเพิ่มผลการผลิต รวมถึงการเตือนเพื่อการ

ซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรในแต่ละส่วนในเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งรายงานการความผิดพลาดของการท�างานเครื่องจักรในแต่ละ

ส่วนผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีผลท�าให้ลดปัญหาการหยุดการ

ท�างานของเครื่องจักรที่ไม่คาดหวัง

  รวมถึงการจัดการของระบบตู้ไฟฟ้าก�าลัง ซึ่งเป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงการ

เชื่อมต่อ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟให้แก่รัฐอีกด้วย

	 1.2	ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต�่า	(220-690	V.)	และระดับแรงดันปานกลาง	(3.3-36	kV.)	ส�าหรับโรงงาน

  ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าส�าหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต�่าจะมีขนาดที่ต�่ากว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้า

เพื่อน�าไปใช้ในบ้านพักอาศัยและมอเตอร์ขนาดกลางลงมาในโรงงาน ส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางจะมีขนาด 3.3-36 kV. โดย

เป็นการแปลงระดับลงมาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน

2. ธุรกิจจากการขายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit)
 บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายรายใหญ่ในการจ�าหน่ายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดยผลิตภัณฑ์

มาตรฐานที่จัดจ�าหน่าย ได้แก่

ยี่ห้อสินค้า

Hyosung

WEG

TT Electric  

Danfoss (VACON)

Parker Hannifin

TMEIC

ZEZ SILKO

LS

AUCOM

Siemens AG

ประเทศผู้ผลิต

เกาหลี

บราซิล

ฝรั่งเศส

ฟินแลนด์

อังกฤษ

ญี่ปุ่น   

สาธารณรัฐเช็ก        

เกาหลี

นิวซีแลนด์

เยอรมัน

ประเภทสินค้า

AC Motor ขนาดใหญ่

AC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก

DC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก

Inverter ขนาดแรงดัน 220-690V

DC Drives

Medium Voltage Inverter & AC Motor 

LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank

PLC, MCCB,Contactor, Overload 

และ MVSwitchgear Component

MV and LV Softstarter

LV/MV Switchgear Panels (License Partner)
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3. ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตั้งสายไฟ (Cable Installation) 
 และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV.
 บริษัทด�าเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดัน

สูง โดยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะเริ่มต้นที่สถานีไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ระดับแรง

ดัน 230 kV. หรือ 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง (Power Transformer) เพื่อลดระดับแรงดันเป็น 33 หรือ 22 kV. การส่ง

จ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟต้องมีการลดระดับแรงดันอีกครั้ง โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับแรงดันเพื่อให้มีระดับแรงดันที่ผู้

ใช้ไฟฟ้าสามารถน�าไปใช้ได้

 นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการติดตั้งสายเคเบิ้ลส�าหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและสถานีไฟฟ้าย่อยอีก

ด้วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System Grounding 

เป็นต้น

4. ธุรกิจการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair)
 บริษัทมีแผนกให้บริการ (Service) แก่ลูกค้าทั้งที่อยู่ในระยะรับประกันและพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดยงานบริการจะ

เกิดจากการที่ลูกค้าได้ติดต่อมายังฝ่ายบริการเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ เมื่อได้ตรวจสอบการท�างานของเครื่องจักรแล้ว ใน

กรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะน�าเสนอการขายสินค้าประเภท unit ใหม่ เพื่อทดแทน unit เก่าที่ช�ารุด หรือบางกรณีเป็นการ

ให้บริการติดตั้งและดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องจักรนั้นๆ ท�างานได้ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้า นอกจากนั้นยังให้บริการตรวจ

สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้า การให้บริการงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ

ที่ใช้งานต่อไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซ่อมสินค้าเฉพาะสินค้าที่บริษัทขายให้เท่านั้น
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	ภาพรวมธุรกิจของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการท�างานของเครื่องจักร

A: Substation

B:	Medium	Voltage 
	 (3.3	-	36	kV.) 

C:	Low	Voltage 
	 (220	-	690	V.) 

D:	โรงงาน	/ 
	 เครื่องจักร

E: Motor, 
	 Drives	Panel

D:	โรงงาน	/	เครื่องจักร

F: PLC, Touchscreen HMI

G: SCADA
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กลุ่มลูกค้าและการจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 กลุ่มลูกค้า

 ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะอยู่ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงต้องการวางระบบควบคุมเครื่องจักรและระบบควบคุมระบบ

ไฟฟ้า โดยสัดส่วนกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 และกลุ่มผู้จัดจ�าหน่าย (Distributor) ประมาณร้อยละ 10 

ของลูกค้าทั้งหมด

 1.	 โรงงานอุตสาหกรรม	(Factory)

  คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้จาก

การขายและบริการในระหว่างปี 2557 – 2560 ลูกค้ากลุ่มนี้คือ 

เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า 

ได้แก่ โรงงานน�้าตาล โรงงานกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงาน

ซีเมนต์ โรงงานน�้ามันปาล์ม เป็นต้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรม

หลักได้แก่อุตสาหกรรมโรงงานน�้าตาลซ่ึงมีสัดส่วนในระหว่างปี 

2557 - 2560 ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ในกลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 2.	 บริษัทผู้จัดจ�าหน่าย	(Distributor)

  คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการ

ขายและบริการในระหว่างปี 2557 - 2560 ส่วนใหญ่เป็นการขาย

สินค้าประเภท Unit โดยการพิจารณาเลือกผู้จัดจ�าหน่ายเพื่อลด

ความเสี่ยงในการรับช�าระเงิน บริษัทจะพิจารณาจากประวัติและ

ชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา และฐานะการเงินของผู้จัด

จ�าหน่าย ซึ่งจะได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพที่เพียงพอในการ

ช�าระหนี้

	 3.	 กลุ่มลูกค้าสั่งผลิต	(OEM)

  บริษัทมีลูกค้าประเภทสั่งผลิต กล่าวคือ เป็นลูกค้าที่

สร้างเครื่องจักรส�าหรับผลิตสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสร้าง

โรงงาน (EPC) ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้ผลิตสินค้า

และพัฒนาระบบควบคุมท่ีทันสมัย ง่ายในการใช้งานเพื่อให้

เครื่องจักรนั้นๆ ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนของลูกค้า 

OEM ยังเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและ

บริการ

	 4.	 กลุ่มลูกค้าพลังงาน

  บริษัทมีผลงานในการส่งมอบตู้ไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

ย่อยเพื่อเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าภาครัฐเพื่อขาย

ไฟฟ้าให้รัฐบาล ส�าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Re-

newable Energy) เช่น Biomass Power Plant, Solar Farm, 

Biogas Power Plant เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีเป้าหมาย

และได้น�าเสนอลูกค้าส�าหรบัผลิตภณัฑ์สตมี เทอร์ไบน์ (กงัหนัไอน�า้) 

รวมถงึเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าให้กับโครงการโรงไฟฟ้าทีจ่ะก่อสร้าง ใน

อนาคตอันใกล้อีกด้วย เป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ส�าหรับกลุ่ม

ลูกค้าพลังงาน 

	 5.	 รัฐวิสาหกิจ

  ทีผ่่านมา บรษิทัได้งานอ้างองิและส่งมอบเรยีบร้อยแล้ว 

ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ กรมชลประทาน เป็นต้น 

รวมถงึ บรษัิทจดัการและพฒันาทรัพยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั 

(มหาชน) (East Water) ซึ่งจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี อย่างไร

ก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ บริษัทจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ

ให้มากขึ้น เช่น การประปา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นต้น ในส่วน

ของงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) บริษัทจะปฏิบัติ

ตามแนวทางและขั้นตอนในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐในการร่วม

ประมูลงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคเอกชน

โดยเฉพาะบริษัทคนไทยเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

 ทั้งนี้ในปี 2557 - 2561 สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการ

ขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

ได้ดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศปี	2557	–	2561

รายได้จากการขาย

และบริการ

 • ในประเทศ

 • ต่างประเทศ

  รวม

ล้านบาท

890.30

177.45

1,067.75

ร้อยละ

83.38

16.62

100.00

2557

(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท

1,010.35

50.60

1,060.95

ร้อยละ

95.23

4.77

100.00

2558

(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท

1,160.19

67.24

1,227.43

ร้อยละ

94.52

5.48

100.00

2559

ล้านบาท

1,219.07

17.03

1,236.10

ร้อยละ

98.62

1.38

100.00

2560

ล้านบาท

883.96

67.88

951.84

ร้อยละ

92.87

7.13

100.00

2561
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	 บริษัทสามารถสรุปตัวอย่างรายชื่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมในช่วง	 4	 ปีที่

ผ่านมา	(2558	–2561)	ให้ทราบพอสังเขป	ดังนี้

ตารางแสดงตัวอย่างลูกค้าในประเทศแยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท

1.	 น�้าตาล • กลุ่มมิตรผล • กลุ่มโรงงานไทยรุ่งเรือง

• กลุ่มน�้าตาลคริสตอลล่า • กลุ่มน�้าตาลบ้านโป่ง

• กลุ่มน�้าตาลเคไอ • กลุ่มน�้าตาลราชบุรี

• กลุ่มน�้าตาลครบุรี • กลุ่มน�้าตาลขอนแก่น

• กลุ่มน�้าตาลบุรีรัมย์ • กลุ่มน�้าตาลไทย

• กลุ่มน�้าตาลเกษตรไทย (Kaset Thai Sugar)

5.	 ยางและยางรถยนต์ •  กลุ่มแพน อิโนเวชั่น •  กลุ่มสยามมิชลิน

•  บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) •  บจ. ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์

•  บจ. ดีสโตน •  บจ. บริดจสโตนกรุ๊ป (ประเทศไทย)

•  บจ. พี ไอ อินดัสทรี •  บจ. แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

2.	 เหล็ก • กลุ่มบมจ. มิลล์คอน สตีล  • บจ. ดานิลี่ฟาร์อีสต์

• บจ. ที.ซี. เมทอล เวิร์ค • บมจ. ไทยง้วนเมทัล

• บจ. ไทยสตีลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ • บจ. ไทยสตีลโปรไฟล์

• บจ. ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี้ • บจ. มากอตโต

• บจ. ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ • บจ. ราชสีมา ผลิตเหล็ก

• บจ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ • บมจ. สยามสติลซินดิเกต

• บมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี • บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป

• บจ. เหล็กสยามยามาโตะ • บมจ. อลูคอน

• บจ. เอ็น.เอช.เค.สตีล

3.	 กระดาษ • กลุ่มกระดาษแข็งไทย • กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์

• กลุ่มเอสซีจี (SCG) • บจ. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค

• บมจ. ดับเบิ้ล เอ •  บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 

• บจ. ไทยเปเปอร์มิลล์ •  บจ. บูรพาอุตสาหกรรม

• บจ. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ •  บจ. มหาชัยคราฟท์เปเปอร์

• บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์ • บจ. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

• บจ. อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ • บจ. เอเซียคราฟท์เปเปอร์

• บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ • บจ. เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์แอนด์ เปเปอร์

4.	 ซีเมนต์ •  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) •  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)

•  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) •  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง)

•  บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย •  บจ. เอสซีจี ซีเมนต์

24 รายงานประจำาปี 2561



ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท

6.	 พลาสติกและ

	 เคมีภัณฑ์

• กลุ่มบมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) • บจ. ซี พี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

• บมจ. ทีพีไอโพลีน • บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี

• บมจ. ไทยนามพลาสติกส์ • บจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์

• บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ • บจ. ไทยวัฒนาพลาสติก

• บจ. นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก • บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

• บมจ. ทีพีไอโพลีน • บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง

• บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์ • บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

• บจก.สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  • บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์

• บจ. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น • บมจ. ไออาร์พีซี

8.	 สถานีไฟฟ้าย่อย

	 และบริการติดตั้ง 

	 สายเคเบิ้ล

• บจ. ก�าแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ • บจ. เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี (AEC Market)

• บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า • บจ. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

 ภาคตะวันออก (อีสท์ วอเตอร์) • บจ. ปรินทร (BITEC2)

• บจ. เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค • บจ. ยางโอตานิ

• บจ. รังสิต พลาซ่า(Future Park) • บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ (Terminal 21) 

• บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป • บจ. แอดวานซ์ ไฟเบอร์

• Continental Tyres • บมจ. อลูคอน

• Kohler (Thailand)

7.	 สิ่งก่อสร้าง • บมจ. กสท โทรคมนาคม • • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• บจ. นภัสนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 (มหาวิทยาลัยรังสิต) • บจ. วี.เอ็ม.พี.ซี

• บจ. เลี้ยงถาวร • บจ. สยาม อัลฟ่า เทค

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า • บจ. สิริทนง พร็อพเพอร์ตี้

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร • บจ. สินทรัพย์ดิงโก้

• บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ • บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

• บจ. เอสแอนด์ดับบลิว เพาเวอร์ พลัส • บจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์

 (รพ.กัณทรลักษณ์)  • บจ. เอเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้

• บจ. ไอ.เอส.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (รพ.103 เวียงจันทน์)

9.	 รัฐบาล • กรมชลประทาน • การประปาส่วนภูมิภาค

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

 และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.

5.	 ยางและยางรถยนต์ •  บจ. ยางโอตานิ  • บจ. ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย)

•  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) • บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

• บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) • บจ. คอนติเนนทอลไทร์ส ประเทศไทย

25บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)



การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัทแบ่งเป็นการจ�าหน่าย	2	ช่องทาง 

	 ประกอบด้วย  

	 1.	 การจัดจ�าหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท	(Direct	Contact):	 

 บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในการขายสินค้าระบบควบคุมเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ

แสดงผลงานในอดีตของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานจ�านวน 

174 คน โดยแบ่งทีมพนักงานขาย 12 คน แบ่งเป็น 4 ทีม มีทั้งทีมขายในประเทศและต่างประเทศ

	 2	 การจัดจ�าหน่ายผ่านผู้จัดจ�าหน่าย	(Distributor):

 บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจ�าหน่าย เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าและเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

 ปัจจุบัน CPT มีบริษัทผู้จัดจ�าหน่าย 8 ราย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ราย 

และเขตต่างจังหวัด 3 ราย โดยบริษัทมีสัดส่วนการจัดจ�าหน่ายผ่านการจัดจ�าหน่ายโดยตรง และ

ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายเฉลี่ย (ปี 2557 - 2561) ประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของรายได้จาก

การขายและบริการตามล�าดับ
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 เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการควบคุมระบบ

การท�างานของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคาร

ขนาดใหญ่ เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาคารส�านักงาน คอนโดมิเนียม ดังนั้น รายได้ของบริษัทฯ จึงมี

แนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มโรงงาน

น�้าตาลเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

ภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุน
 จากการด�าเนินนโยบายของภาครัฐที่ด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ส่งผลดีต่อความ

เช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมทีก่่อให้เกดิการลงทนุขยายธรุกจิใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เช่น การ

ก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมและการขยายก�าลงัการผลติ ซึง่ส่งโดยรวมต่อความต้องการเครือ่งจกัร 

ระบบควบคุมการท�างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยจากข้อมูลการขอรับ

การส่งเสริมของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
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 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 นั้นมีมูลค่าที่ขยายตัวมากขึ้น โดยมีค�าขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาทั้งหมด 1,626 

โครงการ มีมูลค่า 901,770 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43 % โดยสาเหตุที่มีการเติบโตในระดับสูงเกิดจากการมาตรการส่งเสริมของ BOI 

ในบางประเภทจะหมดอายุในปี 2561 ทั้งนี้ในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนจาก BOI  อุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐเป็น

ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 84 หรือมูลค่าเงินลงทุนกว่า 758,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) 

ได้แก่ ดิจิทัลการแพทย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอากาศยาน เงินลงทุนรวม 

539,000 ล้านบาท และ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (First S-Curve) ได้แก่ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ท่องเที่ยว และแปรรูปอาหาร เงินลงทุนรวม 219,000 ล้านบาท  

ตารางแสดงข้อมูลการขอรับการส่งเสริมจาก	BOI	ระหว่างปี	2556	–	2561

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน�้าตาลทราย	10	ปี	(พ.ศ.2558-2569)

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

		ข้อมูลขอรับการส่งเสริม

 จ�านวนโครงการ (จ�านวน)

 มูลค่าเงินลงทุน (พันล้านบาท)

2556

2,002

1,009.9

2557

3,469

2,192.7

2558

988

197.73

2559

1,455

524.34

2560

1,456

641.98

2561

1,626

901.77

เป้าหมาย/ปี

พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่)

ผลผลิต (ล้านตันอ้อย)

ผลผลิตน�้าตาล (ล้านตัน)

ประสิทธิภาพการผลิตน�้าตาล (กก./ตันอ้อย)

ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)

ผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

ปี	2558

10.53

105.96

11.34

107.02

2.5

1,542

ปี	2569

16

180

20.36

112

5.38

4,000

เพิ่มขึ้น	(%)

51.95

69.88

79.54

4.65

115.20

159.40

 อุตสาหกรรมน�้าตาลไทย	  

 จากนโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์อ้อยและ

น�้าตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569) โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้างความ

มั่นคงทั้งด้านอาหารและพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป้าหมายรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย เพิ่มผลผลิตอ้อย น�้าตาล เอทานอล

และพลังงานไฟฟ้า ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

 ทั้งนี้จากสาระส�าคัญดังกล่าว เป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการโรงงานน�้าตาลทรายไทยต้องปรับตัวในทุกด้าน เพื่อรองรับการ

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ทั้งด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถการ

แข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าตาลทรายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก

การด�าเนินงานในส่วนนี้
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 โอกาสการขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค 

จากกฎระเบียบที่ถูกผ่อนคลายลงส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิต การลงทุนท�าได้อย่างเสรี

มากขึ้น อีกทั้งเกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น ซ่ึงจุดแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทยอยู่ที่ความพร้อมของวัตถุดิบ

ทางการเกษตร ที่ตั้งได้เปรียบต่อการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค สามารถใช้ข้อได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์เป็นประตูเชื่อมโยงด้านการค้า

การลงทุนในภูมิภาคแห่งนี้ และเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมไทยที่มีความเข้มแข็งสามารถก้าวกระโดดไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เพื่อรับประโยชน์จากการค้าในภูมิภาคนี้ที่มีอัตราการเติบโตที่ดี

 ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกน�้าตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาค

อาเซียน โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดที่น�าเข้าน�้าตาลทรายจากไทย ซึ่งปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บภาษีน�าเข้าตามข้อ

ตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC จึงท�าให้ไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตน�้าตาลทรายรายใหญ่ของโลกอย่าง

ประเทศบราซิล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ที่หลายประเทศยังคงมีปริมาณการผลิตน�้าตาลที่

ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จึงเป็นโอกาสของไทยท่ีจะส่งออกน�้าตาลทรายเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคใน

ภูมิภาคอาเซียนท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคตได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงงานน�้าตาลทรายสามารถขยายการลงทุนการเพาะ

ปลูกและผลิตน�้าตาลทรายไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ได้อีกด้วย

 การปรับปรงุระบบการควบคมุเครือ่งจกัรของโรงงานอตุสาหกรรมน�า้ตาลในแต่ละแห่ง จะค�านงึถงึอายกุารใช้งานของเครือ่งจกัร 

ซึ่งปกติจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายที่

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการหีบน�้าตาลทรายให้

ได้ผลผลิตน�้าตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาการหีบอ้อยที่ใช้เวลาเพียง 4 เดือนในรอบ 1 ปี  ดังนั้น โรงงานน�้าตาล

หลายแห่งจึงได้ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการหีบอ้อย โดยรูปแบบนั้นมีทั้งการซื้อเครื่องจักรใหม่

เข้ามาทดแทนของเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เกิด

การประหยัดพลังงาน หรือการใช้ระบบควบคุมเครื่องจักรเพื่อดูแลระบบการผลิตน�้าตาลทรายให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่

แล้วประมาณ 90%  เป็นการดัดแปลงและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงงานแต่ละแห่งด้วย
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	 โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

	 (ASEAN	Economics	Community:	AEC) 

	 และนโยบายประเทศไทย	4.0	ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมไทย

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ท�าให้

เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค จากกฎระเบียบที่ถูกผ่อนคลายลง

ส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต การลงทุนท�าได้

อย่างเสรีมากขึ้น อีกทั้งเกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจุดแข็ง

ของภาคอุตสาหกรรมไทยอยู่ที่ความพร้อมของวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ตั้งได้เปรียบ

ต่อการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าน�้าตาลทรายอันดับ 

1 ของอาเซียน และอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้น�าเข้าน�้าตาลรายใหญ่ของไทย โดยในปัจจุบัน

ไม่มีการเก็บภาษีน�าเข้าน�้าตาลจากข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC ไทยจึงมีโอกาส

ขยายตัวในภูมิภาค ASEAN เพิ่มขึ้นจากความได้เปรียบทางที่ตั้งและอัตราภาษีที่ลดลง 

(ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล) 

 ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายของรฐับาลทีต้่องการปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิ 

ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะต่อยอดและพัฒนา เปลี่ยนจากการเกษตร

แบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเพ่ือ

ให้มีรายได้ที่มากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่ง

ในกลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น�้าตาล มันส�าปะหลัง ให้

กลายเป็นอาหารสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น 

 ท้ังน้ี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเป็นส่ิงช่วย

ผลักดันให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยเจริญก้าวหน้า การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

กระบวนการการผลิต รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสร้างโอกาสให้บริษัทในการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการต่างๆ และสร้างโอกาสเติบโตแก่บริษัทควบคู่ไปกับ

การเติบโตของอุตสาหกรรมไทย
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การเข้าประมูลงานในธุรกิจบริหารจัดการน�้าประปา	

 ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะเข้า

ประมูลงานในธุรกิจบริหารจัดการน�้าประปาทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ 

ได้ให้ความส�าคัญในธุรกิจดังกล่าวจากการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการใช้

น�้าประปาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการวางแผนบริหารจัดการน�้าประปาอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งคัญ  ที่

ท�าให้มีงานในธุรกิจดังกล่าวออกมาเป็นจ�านวนมาก 

 สิ่งที่บริษัทฯ จะด�าเนินการ คือการเข้าประมูลงานก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน�้า

ประปาที่จะมีโครงการประมูลออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มีแผนจะเข้า

ประมูลงานที่ชัดเจน โดยในเบื้องต้นจะเข้าร่วมการประกวดราคาประมาณ 6 -7 โครงการ มูลค่า

ประมาณ 250 ล้านบาท  ซึ่งคาดหวังจะชนะการประมูลประมาณ 100 ล้านบาท และคาดว่าจะ

สามารถรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป 

เปา้หมายการดำาเนินงาน
ในอนาคต
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การเข้าประมูลงานในอุตสาหกรรมโรงงานน�้าตาล	

 อุตสาหกรรมน�้าตาลก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบ

ใหม่ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่จะมี

การก่อสร้างโรงงานน�้าตาลเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ความต้องการ

ของกลุ ่มโรงงานน�้าตาลที่จะปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรมี

มากข้ึนเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ

กรรมการ อ้อยและน�้าตาลทราย หรือ สนอ. ภายใต้การดูแลของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ใบอนุญาตของโรงงานน�้าตาลจะหมด

อายุประมาณ เดือนกรกฎาคมของปี 2564 ท�าให้โรงงานน�้าตาล

หลายแห่ง จ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มตั้งแต่กลาง

ปี 2562 นี้จนถึงกลางปี 2563 เพื่อให้ทันต่อฤดูกาลหีบอ้อยช่วง

ปลายปี 2563 เป็นต้นไป ส่งผลดีให้กับบริษัทฯ ที่จะเจาะตลาด

ในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

การขยายตลาดในต่างประเทศ

 การขยายตลาดในต่างประเทศมีทิศทางที่ดี โดยนโยบาย

การขยายตลาดต่างประเทศนั้น  บริษัทฯ เริ่มด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นท�าการตลาดในกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่มีอัตราการ

เติบโตของ GDP อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก และในขณะเดียวกัน

อาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่มีการลงทุนในอันดับต้นๆ ของโลกอีก

ด้วย ซึ่งส่งผลดีให้ CPT สามารถเข้าไปจับกลุ่มลูกค้าได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งเน้นการท�างาน

ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจในแต่ละประเทศโดย

เฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตสูง เช่น อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประชากร

มากกว่า 264 ล้านคน มีพื้นที่ของประเทศที่กว้างใหญ่ โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง คือ กลุ่มโรงงานน�้าตาล ซึ่งจะมี

การก่อสร้างจ�านวนมาก นับเป็นโอกาสส�าคัญที่บริษัทฯ จะเข้าไป

ขยายตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเน้นการเข้าประมูลโครงการขนาด

ใหญ่ที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพการเติบโตได้ในระยะยาว 

การขยายก�าลังการผลิต

 ในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัฯ มุง่ม่ันในการขยายก�าลงัการผลิต ซึ่ง

การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยปัจจุบัน การก่อสร้าง

โรงงานแห่งใหม่น้ันแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเดินหน้าทดสอบ

ระบบการผลิต เพื่อให้การผลิตในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ทั้งนี้โรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ ด้วยงบประมาณ 

200 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ 80 ล้านบาท 

และซื้อเครื่องจักรในการท�าตู้ไฟฟ้า 50 ล้านบาท  โดยในเบื้องต้น

คาดว่าจะสามารถด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส

ที่ 4 ซึ่งจะช่วยให้ก�าลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

ส�าคัญ 

ความร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายธุรกิจ

 บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตร SIEMENS ผู้น�าธุรกิจด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าจากประเทศเยอรมัน โดยมีการเซ็นสัญญาร่วม

กัน ให้บริษัทฯ สามารถผลิตตู้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ 

SIEMENS  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือในช่วงเดือน

ก.พ. ที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยท�าให้

บริษัทฯ สามารถบุกตลาดใหม่เพิ่มเติมได้มากขึ้น โดยให้ความ

ส�าคัญไปยังกลุ่มลูกค้าในธุรกิจปิโตรเคมี และโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Infrastructure) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะ

ใช้ฐานการผลิตจากการขยายโรงงานแห่งใหม่ ที่จะเริ่มด�าเนินการ

ภายในปีนี้ในการผลิตสินค้า
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 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เหมือนกับ

ธุรกิจอื่นๆ ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า

หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะ

นี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้

เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ปัจจัยความเสี่ยง
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 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้าตาล

 เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทมีฐานลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มโรงงานน�้าตาล หากการขยายตัวของการผลิตใน

กลุ่มอุตสาหกรรมน�้าตาลชะลอตัวลง จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตน�้าตาลทรายอันดับ 4 ของโลก แต่มีปริมาณการบริโภคน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณที่ผลิตได้ ส่งผล

ให้ไทยสามารถส่งออกน�้าตาลได้ในปริมาณมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ดังนั้นหากปริมาณความต้องการ

น�้าตาลในตลาดโลกลดลงก็อาจจะส่งผลต่อการลดลงของฐานลูกค้าของบริษัทในอุตสาหกรรมน�้าตาลได้ 

ซึ่งคาดว่าอุปสงค์การบริโภคน�้าตาลในตลาดโลกและภูมิภาคเอเซียยังคงเพิ่มขึ้น  

 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตน�้าตาล แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สามารถจ�าหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท อาทิ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, โรงงานผลิต

กระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และโรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นรายได้

จากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้น รายได้ของบริษัทจึงไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมน�้าตาลเพียง

อุตสาหกรรมเดียว นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทก�าหนดแนวทางลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรม

การผลิตน�้าตาลด้วยการวางนโยบายขยายฐานลูกค้าของบริษัทเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น เช่น 

สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย, อาคารตึกสูง และตู้ควบคุมระบบการท�างานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิต

ซีเมนต์ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมที่ให้มีประสิทธิภาพที่

สูงขึ้นและตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น

	 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

ความเสี่ยงจากความล่าช้าของงานโครงการเป็นสิ่งส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตุของความล่าช้า

อาจจะมาจากลูกค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบสเปคและการติดตั้ง การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและ

สภาพคล่องของลูกค้า เป็นต้นหรือความล่าช้าจากบริษัทเองที่ผู้รับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานตาม

ก�าหนดให้กับบริษัทซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัทจากการเสียค่าปรับล่าช้าหรือก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มจากประมาณ

การที่ตั้งไว้ และส่งผลไปถึงการรับรู้รายได้ที่ล่าช้าไปจากเดิมที่วางไว้ ซึ่งงานโครงการเป็นงานประเภทการ

ให้บริการรับเหมาและติดตั้ง (Installation / Substation) 

 บริษัทมีแผนการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของบริษัทคือ ได้จัดท�าแผนการท�างานส�าหรับการควบคุม

การท�างานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงอย่างรัดกุม และติดตามอย่างใกล้ชิด วางแผนฉุกเฉินหากมี

กรณีผู้รับเหมาไม่ท�างานตามแผน นอกจากน้ีจะมีการประชุมติดตามส�าหรับงานประจ�าทุกสัปดาห์เพ่ือ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ทันเวลา และท�าสัญญาให้ผู้รับเหมารับผิดชอบค่าเสียหาย

จากการส่งมอบงานล่าช้า ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ในอดีต 

บริษัทไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด

	 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง	

 เนือ่งจากการเสนองานให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะงานโครงการตดิตัง้ระบบควบคุมไฟฟ้า หรอืงานก่อสร้าง 

สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) จะต้องเสนอราคาเป็นแบบเหมาเบ็ดเสร็จทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้าง

แรงงานของโครงการ ดงัน้ัน การปรบัตวัสงูข้ึนของค่าวัสดอุปุกรณ์จะส่งผลให้มต้ีนทุนในการด�าเนนิงานสงูขึน้  

 บริษัทมีแผนการป้องกันความเสี่ยง คือ ฝ่ายจัดซื้อจะมีการสอบทานราคาอุปกรณ์หลัก ซึ่งส่วนใหญ่

จะก�าหนดราคาได้แน่นอน ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เคเบิ้ล ทองแดง ฯลฯ จะมีการเปรียบเทียบเพ่ือ

จัดท�าราคากลางและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายรายเพื่อต่อรองราคา มีการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า

เพื่อควบคุมราคาให้คงที่ก่อนรับงาน และมีส�ารองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง         

ดงักล่าว 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 เน่ืองจากบริษัทสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับควบคุมการท�างานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 

ได้แก่ ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งก�าลังแบบอัตโนมัติและระบบตู้ไฟฟ้าก�าลัง ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

ต่างประเทศ โดยในปี 2559 - 2560 บริษัทมีการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

กว่าร้อยละ 37.67 และร้อยละ 31.80 ของยอดซื้อรวม และมีการช�าระเงินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและ

ยูโร เป็นต้น ในขณะที่รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม 

ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจะ

กระทบต่องบการเงินของบริษัท ท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หากอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสั่งซื้อต�่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่บริษัทบันทึกเป็นต้นทุนสินค้า 

 บริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากในประเทศ โดย

ในปี 2557-2560 บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 55.10 ร้อยละ 

54.76 ร้อยละ 37.67 และร้อยละ 31.08 ของมูลค่าการซื้อรวม ตามล�าดับ และบริษัทลดความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อบริษัทต้องการส่ังซื้อสินค้า

จากต่างประเทศตามใบสั่งซื้อ (Purchase Order) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องบันทึกค่าใช้จ่ายจากผล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศต�่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบันทึกต้นทุนสินค้า ณ วันที่ได้รับสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้

รับผลกระทบทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากรายการสั่งซื้อและช�าระค่าสินค้าหรือวัตถุดิบ

ไม่ได้เกิดขึ้นในงวดบัญชีเดียวกัน ท�าให้ ณ วันปิดงวดบัญชี บริษัทต้องบันทึกบัญชีผลก�าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องใช้ความรู้ความช�านาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากร

ในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมา จะมีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเดิม

ของบริษัทอย่างต่อเนื่องหากมีการขยายโรงงานใหม่ การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานแต่ละประเภท 

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ซึ่งหากบริษัทสูญเสียผู้บริหารหรือ

บุคลากรหรือมีบุคลากรที่มีความสามารถไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัท

จึงได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการท�างาน โดย

จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสม�่าเสมอ  

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพึ่งพิงผู้บริหารหลักของบริษัท คือ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ในฐานะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายนพดล วิเชียรเกื้อ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเริ่ม

ธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี 2537 และมีประสบการณ์ทางวิศวกรรม ด้านอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรและไฟฟ้าก�าลัง

เป็นเวลานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัททั้งสองท่านมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ด้วย จึงคาดว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาผู้บริหารดังกล่าวให้อยู่กับบริษัทได้ต่อไป

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ
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ส่วนที่ 2
โครงสร้�งก�รถือหุ้น 
และก�รจัดก�ร



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 450,000,000

ผู้ถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้ :

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ

นายอภิชาติ	ปีปทุม

นางกันยา	หลิมประเสริฐ

นายนพดล	วิเชียรเกื้อ

นางสาวหฤทัย	หลิมประเสริฐ

นางสาวธัญวรัตม์	ปีปทุม

นายวันชัย	พันธุ์วิเชียร

นายจิรวุฒิ	คุวานันท์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางสาวปิยะวดี	ญาณวารี

นายประกฤต	วิทยเบ็ญจางค์

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จ�านวนหุ้น

117,798,600.00

105,191,900.00

83,500,000.00

80,650,000.00

63,890,000.00

31,099,998.00

20,873,900.00

14,072,300.00

11,165,800.00

9,323,000.00

สัดส่วนร้อยละ

13.08

11.68

9.27

8.96

7.09

3.45

2.31

1.56

1.24

1.03
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โครงสร้างการจัดการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จ�านวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย :  

  คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

  ส�านักงาน 
ตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการ 
บริหาร

  ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมกาสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

	 รายชื่อ

 1. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา 

 2. นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล 

 3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

 4. นายวรพจน์ ยศะทัตต์

 5. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

 6. นายนพดล  วิเชียรเกื้อ

 7. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ

 8. นายมนต์ชัย ธัญธเนส

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

รองประธานกรรม/ กรรมการการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 โดยมี นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์ ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร

เลขานุการบริษัทครั้งที่ 80/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ หรือ นางสาวหฤทัย  หลิม

ประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนพดล วิเชียรเกื้อ หรือ นายมนต์ชัย ธัญธเนส รวมเป็นสองคนและประทับ

ตราส�าคัญของบริษัท

 ขอบเขต	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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 2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น 

 3. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการ

จัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้

 4. ก�าหนดอ�านาจอนุมัติในการท�าธุรกรรม และการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และ

ให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

 6. จัดให้มีการจัดท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 7. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอ บและให้ความเหน็ชอบเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

 8. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุง 

แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

 9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�า และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของ

การจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบ

ว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ

ผิดปกติทั้งหลาย

 10. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

 11. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

วาระหลักในการประชุม  ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ดังนี้  

  • พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัท 

  • พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

  • พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรบริษัท 

  • เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้อง ออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี 

   และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

  • พจิารณารายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนทีต้่องขออนมัุติจากผูถ้อืหุ้น 

  • เรื่องอื่นๆ

 12. พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะผู้บรหิาร และคณอนกุรรมการ  

อื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

 13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวม

ทั้งก�ากับดูแลให้บริษัท   มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
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 14. อนมุตักิารจ่ายค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษาเมือ่ยอดขายสามารถเกบ็เงินได้จากลูกค้า โดยมอี�านาจการ

อนมุตัจ่ิายตัง้แต่ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ และต้องไม่ท�าให้บริษัทมี

ผลขาดทุน

 15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 16. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ

จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้

ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

 17. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคล

อื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

มอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะ

กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ

หรืออ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  การมอบอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อื่นใดกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 18. ในการด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย 

หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก�าหนดขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการ

เฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นด�าเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีที่การด�าเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจ

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

บริษัทท่านนั้น จะไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการดังกล่าว

 19. เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยให้

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  • เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  • การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุ 

   ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 20. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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  • การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  •  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

  •  การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 

   การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

   โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน 

  •  การออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

  •  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

  •  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

  •  การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนด 

   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

   คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

 ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้

เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลให้บรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์  

และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย:

 1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายวรพจน์ ยศะทัตต์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล  กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 

       และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทาน 

       ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 โดยมีนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดย

การประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจ�าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็น

ว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการ

ได้ด�าเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

 5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏ

หมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 7. พิจารณารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก�าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนด 

  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (6) จ�านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

  แต่ละท่าน 

 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 

  ตามกฏบัตร (Charter) 

 (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 9. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ

การกระท�าใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการ 

  ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค�าปรึกษาจากที่

ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 12. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก

คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย:

 1. นายสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

       และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายนพดล  วิเชียรเกื้อ  กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 3. นายมนต์ชัย ธัญธเนส  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

       (ขายและวิศวกรรม)

 4. นางสาวหฤทัย  หลิมประเสริฐ  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร)

 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด 

ค�าสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลัก

ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อก�าหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท

 2. พิจารณาก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ก�าหนดแผนการเงินงบ

ประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะท�างานที่แต่งตั้งบรรลุ

ตามเป้าหมาย

 3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

 4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินตั้งแต่ 50 

ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)

 5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการด�าเนิน

ธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20  ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการใน

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)

 6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า  การอนุมัติให้ท�า

สัญญารับจ้างท�าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตั้งแต่ 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท)
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 7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พร้อมกับก�าหนด

เงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน  หรือท�านิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว

 8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสิน

เชื่ออื่นใดจากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่

เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) 

 9. อนุมัติให้น�าทรัพย์สินของบริษัท  จ�านอง  จ�าน�า  เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่

แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) 

 10. อนุมัติการจ่ายค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอ�านาจการอนุมัติจ่ายไม่

เกินกว่าร้อยละ 5 ของยอดขาย โดยกรรมการผู้จัดการลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ  ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามที่จะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

 12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล 

และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ 

 13. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การ

ก�าหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง

 14. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว 

มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ หรืออ�านา

จนั้นๆ ได้  ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอ�านาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

การด�าเนินการ

 15. ด�าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

ได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 ประกอบด้วย:

 1. นายสุวิทย์  สิงหจันทร์  ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 2. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3. นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ขอบเขต	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 การสรรหา

 1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ 

และ/หรือ มีต�าแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

 3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 การก�าหนดค่าตอบแทน

 1. จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย 

และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 2. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคลโดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ

 3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจง ตอบค�าถามเรื่องค่าตอบแทนของ

กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อ

ก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปี ของบริษัท

 5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย

ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย:

 1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. นายนพดล วิเชียรเกื้อ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 4. นายมนต์ชัย ธัญธเนส  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ขอบเขต	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจ

และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท

ในการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร   ดังนี้

 1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะ

เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งก�าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการ

บริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุม ดังนี้

  • ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

  • ความเสี่ยงด้านการด�าเนินการ (Operational Risk) 

  • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด�าเนินการ (Strategic Risk) 

  • ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร 

   (Compliance Risk)

 2. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

 3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัท จะยอมรับได้

 5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

 6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก�าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่ก�าหนดไว้

 7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียง

พอที่จะควบคุมความเสี่ยง

 8. มีอ�านาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

 9. รายงานผลเกีย่วกบัการบริหาร การด�าเนนิงาน สถานะความเส่ียงของบรษิทั และการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
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คณะผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้:

 1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายนพดล วิเชียรเกื้อ  กรรมการผู้จัดการ

 3. นายมนต์ชัย ธัญธเนส  รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

 4. นางสาวหฤทัย  หลิมประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร)

 5. นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์  ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตและออกแบบ)

 6. นายประวิท โรจนาศรีรัตน์  ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)

 ขอบเขตอ�านาจ		หน้าที่		และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 และกรรมการผู้จัดการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. ก�ากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ�านาจให้กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดด�าเนินการเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของบริษัท เพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้  

 2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

 3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

 4. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 

รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด เพื่อน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 10. จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง

 11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่ง

มีผลกระทบต่อบริษัท

 12. จัดท�าแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 13. ประเมินผลและจัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง

 14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

47บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)



โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้ ติดตาม

และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายใน

และภายนอกบริษัท

 5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงิน

ต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ใน

การด�าเนินงาน  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการใน

วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)

 6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�า

สัญญารับจ้างท�าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท)

 7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เงินเบิกเกินบัญชี  หรือ    

สินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการ

ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10  ล้านบาท (สิบล้านบาท)

 8. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอ�านาจการ

อนมุติัตัง้แต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกนิร้อยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 

 9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ�านาจประธานเจ้าหน้าที่

บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	กรรมการผู้จัดการ

 1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท

 2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

 3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกประการ

 4. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 

โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ จะ

ไม่มีการมอบอ�านาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด�าเนินการ

 5. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย

ต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท

 6. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ

ของบริษัท รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าสัญญาดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงิน
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ต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้

ในการด�าเนินงาน  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการใน

วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท)

 8. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท�า

สัญญารับจ้างท�าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

 9. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้าและค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอ�านาจ

การอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนค่านายหน้าไม่เกินร้อยละ 2 และค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานขาย

ไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ และในกรณีค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่

เกินร้อยละ 5 ของยอดขายโดยลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 10. พิจารณาจัดสรร เงินบ�าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว  แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระท�ากิจการให้บริษัท 

 11. มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/

แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยว

กับพนักงานทั้งหมดของบริษัท  ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร 

 12. มีอ�านาจ ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผล

ประโยชน์ของบริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบ  วินัยการท�างานภายในองค์กร

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป

	 เลขานุการบริษัท

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว

ผกามาศ ฉิมเล็ก ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรม

หลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยแทนนางสาวจิตติมา ค�า

เวียงจันทร์ เลขานุการท่านเดิมที่ลาออก ซึ่งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป

ตามข้อก�าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระ

วัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดย

มีรายละเอียดดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  • ทะเบียนกรรมการ 

  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

   และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

  • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ท�าการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้อง

จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้

ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสาร

หรือข้อมูลดังกล่าว

 4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วย
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ชื่อ	–	สกุล

งานต่างๆ รวมถึงนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุม

ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

 5.ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 

 ในปีพ.ศ. 2560 และ 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4  ครั้งและ 7 ครั้งตามล�าดับ 

และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และ 4 ครั้งตาม ล�าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี	พ.ศ.	2560	และ	2561

1. นายจรุง  สุพรรณพงษ์

2. นายสุวิทย์  สิงหจันทร์*

3. รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา

4. นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล

5. นายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์*

6. นายวรพจน์ ยศะทัตต์

7. นายสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ

8. นายอภิชาติ  ปีปทุม

9. นายนพดล  วิเชียรเกื้อ

10. นางสาวหฤทัย  หลิมประเสริฐ

11. นายมนต์ชัย ธัญธเนส

ประชุม 

กรรมการบริษัท

ประชุม 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

ประชุม 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

2560

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

-

4/4

4/4

4/4

4/4

-

2560

-

4/4

3/4

4/4

-

-

-

-

-

-

-

2560

-

1/1

-

1/1

-

-

1/1

-

-

-

-

2561

2/7

7/7

7/7

7/7

-

2/7

7/7

4/7

7/7

7/7

1/7

2561

-

4/4

1/4

4/4

-

1/4

4/4

3/4

4/4

4/4

1/4

2561

-

3/3

-

3/3

-

-

3/3

-

-

-

-

หมายเหตุ *  บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยตั้งแต่นายวรพจน์ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม 

   คณะกรรมการครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และนายมนต์ชัย  

   ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2561
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	 	 ชื่อ	–	สกุล 2560 2561

 1. นายจรุง  สุพรรณพงษ์

 2. นายสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ

 3. นายอภิชาติ  ปีปทุม

 4. นายนพดล  วิเชียรเกื้อ

 5. นางสาวหฤทัย  หลิมประเสริฐ

 6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

 7. นายประภาษ  ไพรสุวรรณา *

 8. นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล

 9. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ **

 10. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์

 11. นายมนต์ชัย ธัญธเนส ***

80,000

60,000

60,000

60,000

90,000

140,000

90,000

120,000

-

60,000

-

40,000

105,000

60,000

105,000

115,000

185,000

145,000

165,000

75,000

-

15,000

 หมายเหตุ: * กรรมการล�าดับที่ 7 นายประภาษ  ไพรสุวรรณา ได้รับต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ  

    เมื่อประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

                  ** กรรมการล�าดับที่ 9 นายวรพจน์ ยศะทัตต์ ได้รับต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 

    เมื่อประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

                  *** กรรมการล�าดับที่ 11 นายมนต์ชัย ธัญธเนส ได้รับต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 

    เมื่อประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ

 1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้ก�าหนดค่าตอบแทน  

  กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้

  ต�าแหน่ง		 	 	 	 	 	 ค่าเบี้ยประชุม

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   ประธานกรรมการ     20,000  บาทต่อครั้ง 

   รองประธานกรรมการ/กรรมการ    15,000  บาทต่อครั้ง

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000  บาทต่อครั้ง 

   รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ   15,000  บาทต่อครั้ง

  ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้
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กรรมการบริหาร

 1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ในงวดปี 2560 และของปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร 

  รายละเอียดดังนี้

  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

 2.	 ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน  โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 

  วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรายละเอียด ดังนี้

	 รายการ

	 อายุงาน
อัตราของเงินสมทบและ 

ผลประโยชน์ของเงินสมทบ

 จ�านวนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)

 รูปแบบค่าตอบแทน

 น้อยกว่า 3 ปี

 ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี

 ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี

 ครบ 10 ปีขึ้นไป
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44,976,100.32

เงินเดือน / โบนัส 

ปี	2561
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46,841,664
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 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการ

ด�าเนินธุรกิจดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Compa-

ny)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การก�าหนดบทบัญญัติ

ต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย

ที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ 

เพื่อให้การบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

นโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการ
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หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

โดยจะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้

ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้น

พื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วน

แบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียง

พอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระ

ทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อ

บังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ

อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

 ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม

และอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือ

นัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะ

ชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้

บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่

ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท�ารายงาน

การประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นตรวจสอบได้

 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด

ประชุม

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

 • คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้

ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 • ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือ

หุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผู้ถือหุ้น

 • ก�าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิด

เห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะ

ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม 

หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความ

เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมี

ผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก�าหนดเป็นวาระการ

ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

 • ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม อันเป็นโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบการ

พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการ

เสนอชื่อ

 • บริษัทก�าหนดให้มีมาตรการป้องกันการน�าข้อมูล

ภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

รวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ด้วย)   ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารน�าข้อมูลไปเปิดเผยหรือ

น�าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็น

ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  

 • ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�า

รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายคน

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อ

ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท

โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว

จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

 • ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้

ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้

ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร

มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง

รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท
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หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ส�าคัญ 

ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น

 : บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะ

การบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่าง

สม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

 : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่ เป ็นธรรมแก่พนักงาน 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหน้าที่การท�างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติ

ต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์

 ลูกค้า

 : บริษัทมุ ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้า

อย่างจริงจังและสม�่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่ม

ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

 คู่ค้าและเจ้าหนี้

 : บริษัทจะไม่ด�าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ

เจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การ

ช�าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่

ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

	 คู่แข่งทางการค้า

 : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ

แข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท�าลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้

มูลความจริง

 สังคมส่วนรวม

 : บริษัทจะไม่กระท�าการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหา

โอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตส�านึกของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

ออกโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูก

ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลักเกณฑ์ของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อ

มูลอื่นๆ ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่า

เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางส�านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ 

www.CPTthailand.com

 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุ

สมผล งบการรวมของบริษัทจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ารงรักษา

ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริต

หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยถือปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะ

กรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ�าปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ใน

อนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้ นางสาวฐณัชญ์พร  ทองสุข  

ต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร) ท�าหน้าที่ในการติดต่อกับผู้

ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 (1)		โครงสร้างคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจที่

เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการ
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แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 

9 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ประธานกรรมการตรวจ

สอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  ซึ่งกรรมการตรวจ

สอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะ

สามารถท�าหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ได้ ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  1  ของกรรมการทั้ง

คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  1  คน ซึ่งบริษัทมี 5 คน เป็นกรรมการ

อิสระ ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติ

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท

เพื่อให้ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้

จัดการ  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั้งนี้บริษัทได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิด

ชอบของกรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจบริหาร

และอนุมัติวงเงินไม่จ�ากัด

	 (2)		คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

ช่วยในการก�ากับดูแลกิจการคือ

 • คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งช่วยให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท�าหน้าที่

ตรวจสอบและช่วยในการก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัท 

มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎ

เกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของส�านักงานก.ล.ต.หรือ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีอย่าง

น้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระและ

มีกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการก�าหนดหลักเกณฑ์

และนโยบายในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอ

บุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและก�าหนด

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท   

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอย่างน้อย 3 ท่าน 

โดยไม่จ�าเป็นต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่

ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�าหนดนโยบายด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ากับดูแล

ให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลก

ระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ 

ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท  

	 (3)		บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้

กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

 3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ

   บริษัทจัดท�าข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้

ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดย

มีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิ

ซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัท

และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความส�าคัญกับจริยธรรม

ในการด�าเนินธุรกิจจะท�าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต การควบคุมภายในท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้

เกิดความเช่ือมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนัก

ลงทุน

 3.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระท�าและการ

ตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของ

ส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จัก

ส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยก�าหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง 

คือ 

  • รายการที่เกี่ยวโยงกัน: บริษัทจะพิจารณาความ

เหมาะสมก่อนที่จะท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุก

รายการ รวมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน 

เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  

และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่ก�าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
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ทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะ

ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดัง

กล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ท�าให้เกิดความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ 

 • สถานการณ์อืน่ๆ ทีท่�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

: แบ่งออกเป็น 

  1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัท

ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/

ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว 

เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของ

ขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พัก

รับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระ

ท�าดังกล่าวจะน�าไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือท�าให้

บริษัทสูญเสียผลประโยชน์ 

  3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็น

วิทยากร หรือการรับต�าแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท 

สามารถขออนุมัติจากผู้อ�านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงาน

ในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการ

รับต�าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยาย

วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่น�า

เอาบริษัท หรือต�าแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่

ท�าภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท�าเช่นนั้นได้ด้วย

 3.3 การควบคุมภายใน

   บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิผล

และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้

ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด  (ซึ่งได้หยุดให้บริการ

ในช่วงปี 2557 – 2558 และเริ่มให้บริการในปี 2559 ถึงปัจจุบัน) 

ซึ่งมีความรู ้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุม

ภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้

รัดกุม พร้อมทั้งด�าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ 

รวมทั้งจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งท�าหน้าที่ตรวจติดตาม

ระบบการควบคุมต่างๆ 

 นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวบุญณี กุศลโสภิต 

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่

เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยทุกๆ 3  เดือน

	 (4)		การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการ

จัดท�ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อ

ให้คณะกรรมการสามารถก�ากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วง

หน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็น

รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ

สามารถร้องขอสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการ

บริษัท

	 (5)		รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่สอบทานรายงาน

ทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมา

ประชุมร่วมกัน และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะ

กรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับ

ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการ

เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าว

จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่

ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังในการจัดท�าและดูแลมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

	 (6)		ค่าตอบแทน

 บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถ

รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่

ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อม

โยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทน

ของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารระดับสูง ก�าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ�านาจ

หน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

ก�าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทน

เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้อง

กับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.	 กรรมการบริษัท

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุม

กับคณะกรรมการบริษัทโดยสม�่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้าง

มากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้ 

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

 2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้

รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่

ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม

ข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

 1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม  แต่ต้องมีจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

โดยที่กรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจโดยอิสระของตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งนี้กรรมการ ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ

  • ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นทีอ่อกจ�าหน่ายแล้วของบรษิทัฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่ 

   โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  • มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือได้รับ 

   เงินเดือนจากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

  • เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ 

   มีผลประโยชน์ใดๆในทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ   

	 (7)		การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู ้แก่ผู ้

เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร 

เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�า

เป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจและแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ
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  หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับ 

  ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่ส�าคัญ ส�าหรับบริษัทฯ เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อก�าหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

 5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ด�าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

และ/ หรือผู้ถือหุ้น

2.	 กรรมการตรวจสอบ

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบชองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมีความเป็นอิสระตามนยิามความเป็นอสิระของกรรมการอสิระ โดย 

 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ�า / ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

 5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

59บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)



หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ        

ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกัน

 10. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 กรรมการบริหาร

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

 1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้ง

กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

 2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

 4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  ไม่ว่าจะท�าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหาร

ด�ารงต�าแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

4.	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบ

ด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็น

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

5.	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงไม่จ�าเป็นต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเลือกตั้งสมาชิก 1 คน ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น�าส่งเอกสารประกอบการ

ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 
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 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอที่จะความสามารถปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของ

บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหาร

ความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ท่าน

6.	 ผู้บริหารระดับสูง

 เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในต�าแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทจะ

มีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมี

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่ง

ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

 1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่อง

การจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และบทก�าหนด

ลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะต่อต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท

ก�าหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้ง

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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 2. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ จัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดลงโทษ 

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ง

รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจ

สอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย 

 3. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูล

ภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูล

ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้

เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่นทราบจนกว่า

จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่

ส่อไปในทางท่ีจะท�าให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหายโดยผู้กระท�าการเป็นบุคลากร

ระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และ

หากผู้กระท�าผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส�าหรับผู้

กระท�าผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี  2560 จ�านวนรวม 

1.50 ล้านบาท และมีมติพิจารณาอนุมัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2561 เป็นจ�านวน

รวม 1.65 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาส

 2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

  - ไม่มี    -    

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 การก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (CPT) ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส�ารองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ�าเป็น และความ

เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 ทั้งนี้ หากบริษัทมีบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตรา

ร้อยละ 100 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย

และ/หรือ บริษัทร่วม อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้หากบริษ

ทมีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
	 ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ 

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งของบริษัท มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ

ความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

	 บุคคล	/	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ 

 โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) (CSS) 

 (CSS ประกอบกิจการน�าเข้าและจ�าหน่ายเคเบิ้ลที่ใช้ในงาน 

 โครงข่ายโทรคมนาคม ให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม)

2. บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน) (BM)  

 (BM ประกอบกิจการผลิตรางและท่อร้อยสายไฟ ตู้สื่อสาร) 

 

 

 

 

3. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (PSTC)  

 (PSTC ประกอบกิจการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า 

 ด้านพลังงานทดแทน)

มีกรรมการอิสระและกรรมการ 

ตรวจสอบร่วมกัน คือ 

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 

มีกรรมการอิสระและกรรมการ 

ตรวจสอบร่วมกัน คือ 

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 

(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 

ตรวจสอบใน บมจ. บางกอกชีท

เม็ททัล)

มีกรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบร่วมกัน คือ 

นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�าหรับงวดเดือนม.ค.- ธ.ค. 2561

บุคคล	/	นิติบุคคล 

ที่อาจมี

ความขัดแย้ง

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น 

แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 

จ�ากัด(มหาชน) (CSS) 

(ประกอบกิจการ

น�าเข้าและจ�าหน่าย

เคเบิ้ลที่ใช้ในงานโครง

ข่ายโทรคมนาคม ให้

บริการติดตั้งระบบ

โทรคมนาคม

บริษัท บางกอก

ชีทเม็ททัล จ�ากัด 

(มหาชน) (BM) 

(ประกอบกิจการผลิต

รางและท่อร้อยสายไฟ 

ตู้สื่อสาร)

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร

ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

CSS ประกอบธุรกิจหลักคือ

จ�าหน่ายสายเคเบิ้ล ซึ่งเป็น

วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัท

ต้องน�ามาประกอบเพื่อขาย 

ดังนั้น บริษัทซื้อวัตถุดิบ

ประเภทสายไฟ (Cable 

115kV) เพื่อน�าไปผลิต

งานประเภท Substation 

และสายไฟอื่น ๆ โดยการ

ซื้อสินค้าดังกล่าวได้ผ่าน

ขั้นตอนการเปรียบเทียบ

ราคาของแผนกจัดซื้อ  ซึ่ง

ราคาเป็นราคาที่เหมาะ

สม ตลอดจนการพิจารณา

เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ 

เช่น คุณภาพ การช�าระ

เงิน และการตรงต่อเวลา

ในการจัดส่งสินค้า ซึ่ง ณ 

ปัจจุบันรายการเจ้าหนี้การ

ค้าดังกล่าวบริษัทได้จ่าย

ช�าระเรียบร้อยแล้ว  คง

ค้างเพียงยอดที่อยู่ในช่วง

เครดิตเทอม

BM ประกอบธุรกิจหลัก

คือจ�าหน่ายรางและ

ท่อร้อยสายไฟ ซึ่งเป็น

วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัท

ต้องน�ามาประกอบเพื่อ

ขาย ดังนั้น บริษัทซื้อ

วัตถุดิบประเภทท่อร้อย

สายไฟ เพื่อน�าไปผลิต

งานประเภท Substation  

โดยการซื้อสินค้าดังกล่าว

ได้ผ่านขั้นตอนการเปรียบ

เทียบราคาของแผนกจัด

ซื้อ  ซึ่งราคาเป็นราคาที่

เหมาะสม ตลอดจนการ

พิจารณาเงื่อนไขอื่น ๆ 

ประกอบ เช่น คุณภาพ 

การช�าระเงิน และการ

ตรงต่อเวลาในการจัด

ส่งสินค้า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน

รายการเจ้าหนี้การค้า

ดังกล่าวบริษัทได้จ่าย

ช�าระเรียบร้อยแล้ว คง

ค้างเพียงยอดที่อยู่ในช่วง

เครดิตเทอม

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการซื้อสินค้า

ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัท และเป็น

รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข

การค้าทั่วไปโดยเป็นไปตาม

นโยบายการจัดซื้อของบริษัท 

ซึ่งบริษัทได้ท�ารายการแบบ

เดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งมี

ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการซื้อสินค้า

ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัท และเป็น

รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข

การค้าทั่วไปโดยเป็นไปตาม

นโยบายการจัดซื้อของบริษัท 

ซึ่งบริษัทได้ท�ารายการแบบ

เดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งมี

ความสมเหตุสมผล

 

ความสัมพันธ์

มีกรรมการอิสระ

และประธาน

กรรมการบริษัท

ร่วมกัน คือ 

นายประภาษ 

ไพรสุวรรณา

มีกรรมการอิสระ

และประธาน

กรรมการบริษัท

ร่วมกัน คือ  

นายประภาษ  

ไพรสุวรรณา

(โดยนายประภาษ 

ไพรสุวรรณา 

ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ใน

บมจ. บางกอกชีท

เม็ททัล)

รายการซื้อขายระหว่างกัน

 

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

(ล้านบาท)

2560 25602561 2561

ซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

6.28

-

- 

2.72

16.34

-

- 

17.36

ซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

2.02

-

- 

0.31

0.22 

-

-

-

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท)
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บุคคล	/	นิติบุคคล 

ที่อาจมี

ความขัดแย้ง

บริษัท เพาเวอร์ 

โซลูชั่น เทคโนโลยี 

จ�ากัด(มหาชน)  

(PSTC) (ประกอบ

กิจการออกแบบ และ

ติดตั้งระบบไฟฟ้า 

ด้านพลังงานทดแทน)

บริษัท ซีพีที-ทีทีจี 

อินโนเวชั่น จ�ากัด 

(CPT TTG)

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร

ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

PSTC ประกอบธุรกิจหลัก

คือออกแบบ และติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าด้านพลังงาน

ทดแทน ซึ่งบริษัทได้ให้

บริการรับเหมาและติดตั้ง

งานประเภท Substation 

เป็นหลัก  โดยราคาค่า

บริการเป็นราคาที่เหมาะ

สม และสามารถเทียบเคียง

กับการให้บริการของลูกค้า

รายอื่นที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกัน  ส่วนรายได้

จากการขายสินค้าเป็นการ

ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์

ไฟฟ้า (Bus Duct)  ซึ่ง

ราคาขายสามารถเทียบ

เคียงได้กับลูกค้ารายอื่น  

ส่วนรายการลูกหนี้การค้า

ดังกล่าว ณ ปัจจุบันบริษัท

ได้รับช�าระเรียบร้อยแล้ว 

คงค้างเพียงยอดที่อยู่ในช่วง

เครดิตเทอม และนอกจาก

นั้นบริษัทยังมีรายได้ที่ยังไม่

ได้เรียกช�าระ ส�าหรับงาน

เดียวกัน  ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขปกติทั่วไปตามที่

ระบุในสัญญา และเป็นไป

ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับ

ลูกค้ารายอื่นของบริษัท

CPT TTG เป็นบริษทัย่อย

ของบริษทั เพ่ือรองรับการ

ประกอบกจิการเกีย่วกับโรง

ไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ถึง

ขนาดกลาง และปรับปรุง

ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าชวี

มวลให้แก่ผูป้ระกอบกจิการ

โรงเล่ือยไม้ในพ้ืนทีภ่าคใต้ 

ทัง้น้ี CPT TTG ได้เช่าพ้ืนที่

ส�านกังานบางส่วนบริเวณ

ชัน้ 2 ของอาคารของบริษทั

เพ่ือเป็นส�านกังานและเพ่ือ

ประกอบธรุกจิ สญัญาเช่า

มีก�าหนดระยะเวลา 1 ปี 

(1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 

2562) อตัราค่าเช่าเดอืน

ละ 5,000 บาท ด้วยเงือ่นไข

ปกตกิารค้าตามทีร่ะบใุน

สญัญาเช่าทัว่ไป

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า รายการการ

ให้บริการรับเหมาและติด

ตั้งของโครงการที่เกี่ยวกับ

งาน Substation  โดยบริษัท

ค�านวณราคาจากต้นทุนบวก

อัตราก�าไรขั้นต้น (Standard 

Gross Margin)  ซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติของบริษัท  

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ

ในสัญญาและมีเงื่อนไขเช่น

เดียวกันกับที่ท�ากับลูกค้าราย

อื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง

กัน   ส่วนการขายสินค้า

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไป

ตามราคาที่เทียบเคียงได้กับ

ลูกค้าทั่วไปของบริษัท รวม

ถึงรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

ด้วยเช่นกันซึ่งมีความสมเหตุ

สมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายได้ค่าเช่าดัง

กล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ

ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

และเป็นรายการที่เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป และมี

ความสมเหตุสมผล

 

ความสัมพันธ์

มีกรรมการอิสระ

และประธาน

กรรมการตรวจ

สอบร่วมกัน คือ 

นายสุวิทย์ 

สิงหจันทร์

บริษัทย่อย

รายการซื้อขายระหว่างกัน

 

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

(ล้านบาท)

2560 25602561 2561

รายได้ค่าเช่า - -0.03 -

รายได้จากการให้

บริการรับเหมา

และติดตั้ง

รายได้จากการขาย

ลูกหนี้การค้า

รายได้ที่ยังไม่ได้

เรียกช�าระ

เงินรับล่วงหน้า

จากลูกค้า

50.32

  8.15

-

-

-

-

-

-

3.60

1.88

-

2.55

1.39

-

-

-

-

-

-

1.37

-

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท)
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แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ การเข้าท�ารายการซื้อขายและการ

ให้บริการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่

ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด

 ทั้งนี้ ในการท�ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะ

การค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจ

สอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็น

และความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของส�านักงานคณะ

กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจ

ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ

น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนิน

ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�า

หน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลัก

การของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติรายการที่

เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร 

เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับ

ทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกต

ได้อย่างทันท่วงที

 อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2561 

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด ซึ่งด�าเนินการโดยนางสาวบุญณี  กุศลโสภิต        

ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชี

และการควบคุมภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งด�าเนินการ

ขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ  โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง
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 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ได้มีการพิจารณาการ

ควบคุมภายในของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินของบริษัท 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยไม่พบข้อสังเกตใดๆ ท่ี

เป็นสาระส�าคัญ

 โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ได้มกีารน�าเสนอออกมาอย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงแสดงถงึข้อสงัเกต     

ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 (1)	การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดย

การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment), การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Assessment), การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities), ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activi-

ties) ภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในใน

เรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะ

ป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงมีระบบ

การตรวจสอบภายในทีม่คีวามอสิระในการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน อย่างไรกต็าม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญที่ท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

	 (2)	การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยท�าการประเมินความเส่ียงและจัดท�าแผนการ

ตรวจสอบภายในรายปี ด�าเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมิน

ประสทิธภิาพและความเหมาะสมเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีมอียูใ่นปัจจบุนั การปฏิบตัิ 

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงาน 

ทางการเงินของบริษัท  โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน

ของบริษัทในเบื้องต้น โดยให้ข้อสังเกตและข้อแนะน�าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ซึ่งผู้บริหารให้ความส�าคัญและได้ด�าเนินการปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายในที่จัดท�าขึ้นโดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ด�าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงต่อการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญเรียบร้อยแล้ว
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	 นโยบายภาพรวม

 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ

ยุติธรรม บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตาม

หลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก�าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บริษัทน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการ

ทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
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(1)	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือม่ันกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัท

มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน

 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 

หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง 

 3. ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูล

ความจริง

 4. ไม่สนับสนุนการด�าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้า

และบริการที่มีลิขสิทธิถูกต้อง

(2)	 การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการ

สร้างความส�าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ (จ)

(3)	 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้าง

ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัท

ย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อ

ต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้น

ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

(4)	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็น

อยู่ ความปลอดภัยและ สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท�างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการท�างาน

และสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศักยภาพ
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 2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อน

ประจ�าปี การท�างานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจ�าเป็นและสมควร 

เป็นต้น

 3.  การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระท�าด้วยความสุจริตใจ 

เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

 4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงาน 

 5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ

เรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 7. หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การ

ท�างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

(5)	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในราคาเสนอขายที่   

เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะ

เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. ส่งมอบผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เงือ่นไข

ทีเ่ป็นธรรม

 2. พัฒนาผลิตภณัฑ์และบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเพิม่มูลค่าให้กับธรุกจิและเพือ่เพ่ิมประโยชน์ 

ให้แก่ลกูค้า

 3. ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้

ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

 4. รกัษาความลบัของลกูค้า ไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยมชิอบ

(6)	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหา

มลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัท

จึงมีนโยบายไม่กระท�าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณาน�า

ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

 2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน

 3. ใช้เทคโนโลยีและข้ันตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยค�านึงถึงการลดปริมาณและการ

บ�าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

 4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ 
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(7)	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน

 2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

 3. ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู ่

พนักงานทุกระดับ 

 4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี 

ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล 

(8)	 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบ 

	 ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนิน

ธุรกิจ จึงให้ความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก

องค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ใน

การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. วิเคราะห์กระบวนการท�างานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบ

นวัตกรรมทางธุรกิจ

 2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโต

ควบคู่กับการสร้างก�าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

และสังคม  

 เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่

นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิด

เผยข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง

สม�่าเสมอทุกปี

	 1.	การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

 ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นน้ัน เป็นส่วนหน่ึงใน

กระบวนการด�าเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ด�าเนินงานตาม

นโยบายและแนวทางที่ก�าหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

และเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัท

จะเปรียบเทียบสินค้าจากผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลายรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพ่ิม

อ�านาจการต่อรอง 

 ส�าหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่

เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ค�าแนะน�า

ในการน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเพื่อช่วยลดเวลาในการท�างาน 
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(Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟังปัญหาข้อ

เสนอแนะจากลูกค้า แล้วน�ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ ผู้

บริหารบริษัทจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ่น

ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงาน

และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนั้นๆ โดยตรง

	 2.	การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	

 – ไม่มี –

 3.	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ�านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิ

ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้

เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้า

พนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอก

เงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจด�าเนินการ

หรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ

ก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ ตลอด

จนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด ประกาศ 

กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ที่

จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุ

จริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

 3. บริษัทไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การ

ดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญ

ทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาค

รัฐหรือเอกชน ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

 4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการ

ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดม่ันในความเป็นธรรม ส่งเสริมความซ่ือสัตย์ 

สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

 6. มีความรับผิดชอบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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 7. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจน�ามาซึ่งการทุจริตคอรัปชั่น เช่น ไม่ถือ

หุ้นในบริษัทคู่แข่ง หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของ

บริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่ผู้อื่น

 8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท�าหน้าที่เป็น

ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะน�าเสนอผลการตรวจสอบ

ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน 

 9. หากพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายการทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทท้ังทางตรงหรือทาง

อ้อม ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งหรือร้องเรียน

การทุจริต 

 10. เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผย

แพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลประจ�าปี (56-1)  และรายงานประจ�าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง

สม�่าเสมอทุกปี
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลท�งก�รเงิน
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 คณะกรรมการบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�า เปิดเผย และน�าเสนองบการเงิน

ของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการที่เกี่ยวกับรายงาน

ทางการเงินที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน 

ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีที่ถูก

ต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ได้ว่างบการเงินของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูก

ต้องในสาระส�าคัญแล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา)
ประธานกรรมการ
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ประกอบ

ด้วย นายสุวิทย์  สิงหจันทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล และนายวรพจน์  ยศะทัตต์ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส�าคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของ

บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม

ทั้งหมด 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี้

 ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

 

 งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินส�าหรับปี 2561 ร่วมกับผู้สอบ

บัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา

การน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ

มาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มาปฏิบัติแล้ว รวมถึงได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะ

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

 

	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าได้ด�าเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	–	นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

/	จ�านวนครั้งการประชุม

1.  นายสุวิทย์  สิงหจันทร์

2.  รศ. ประภาษ  ไพรสุวรรณา  

3.  นางวัลชลีย์   กาญจนจงกล

4.  นายวรพจน์  ยศะทัตต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

4/4

1/2

4/4

1/2

หมายเหตุ: 1) รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จากการไปด�ารงต�าแหน่ง 

  ประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2561

 2) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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 ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

 

 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น

ผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�ากับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�า

ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระท�าทุจริตหรือ

ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�าคัญ

 

 การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และติดตามการด�าเนิน

การ รวมทั้งเสนอให้มีการก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการป้องกันและจัดการความเสี่ยงส�าคัญของธุรกิจทั้งปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้ง

ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้้น

 

	 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความ

เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มี

ส่วนได้เสีย

	 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ตลอดจนความ

เหมาะสมของค่าตอบแทน  และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ  ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

โดยให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้

สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท 

เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม 1,700,000 บาท

นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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 เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 

คว�มเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)และ

บริษัทย่อย และงบเฉพาะของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ

เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และ

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิด

ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยา

บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้

รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

 ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รรับเหม�และติดตั้ง

 ความเสี่ยง

 กลุม่บรษัิทฯ มรีายได้จากการให้บรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงนิ 274.16 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ โดยอ้างอิงอัตราส่วนของต้นทุนการบริการรับเหมาและติดตั้งที่เกิดขึ้น

จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณการต้นทุนการบริการรับเหมาและติดตั้งทั้งสิ้น การรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจาก

สัดส่วนงานที่ท�าเสร็จดังกล่าว ท�าให้ก�าไรหรือขาดทุนจากการท�าสัญญาบริการรับเหมาและติดตั้งเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญในการตรวจ

สอบเพราะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การจัดท�างบประมาณต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมา

และติดตั้งส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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	 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกสัญญาบริการรับเหมาและติดตั้งที่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท โดย 

 - ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของทั้งโครงการกับหลักฐานจากภายนอกและ 

  หลักฐานจากภายในที่น่าเชื่อถือ  

 - ตรวจสอบต้นทุนจริงกับเอกสารประกอบการซื้อ 

 - ทดสอบการค�านวณอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ 

 - เปรียบเทียบผลที่ได้กับการค�านวณจากฝ่ายวิศวกรของบริษัท

 นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้าสังเกตการณ์ การส�ารวจอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จร่วมกับวิศวกร ส�าหรับงานรับเหมาและติดตั้งบาง

โครงการที่ส�าคัญที่เลือกตรวจสอบ

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ก�รค้�

	 ความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของลูกหนี้

การค้าตามทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 และข้อ 8 นัน้ต้องใช้ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายช�าระหนี้ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาที่

ควรจะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญใน

การตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

	 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ประเมินและท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึง

สอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุ

หนี้ในรายงานดังกล่าว พิจารณาลูกหนี้การค้าที่มีข้อโต้แย้งและที่ค้างช�าระเกินก�าหนดตามที่ปรากฎในรายงานการวิเคราะห์อายุ

หนี้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการให้สินเชื่อ และประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต 

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของลูกหน้ีการค้ารายใหญ่และรายท่ีค้างช�าระเกินก�าหนดเป็นระยะเวลา

นาน ตลอดจนพิจารณาการรับช�าระหนี้ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทดสอบการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบาย

ทีก่�าหนดโดยฝ่ายบรหิารและสอบถามถึงเหตผุลท่ีใช้ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะเจาะจง และพจิารณาความสมเหตสุมผล

และความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่�เผื่อมูลค่�ลดลงของสินค้�คงเหลือ

	 ความเสี่ยง

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของค่าเผื่อมูลค่าลดลงสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 จ�านวนเงิน 11.97 ล้านบาท ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือดังกล่าวประมาณการมาจากอัตราร้อยละของช่วงอายุของสินค้า

คงเหลือ ซึ่งก�าหนดจากประสบการณ์ในอดีตของฝ่ายบริหาร และค�ารับรองอายุผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ความเหมาะสมของค่าเผื่อ

มูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นส�าคัญ

	 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเก่ียวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานอายุสินค้าคงเหลือที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือในแต่ละช่วงอายุแยกกลุ่มประเภท

ของสินค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการ

เคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือในอดีตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงอายุ และตรวจสอบค�ารับรองอายุผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายส�าคัญ
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ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึง

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปี

จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง

 ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ

ว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะ

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

 ผูบ้ริหารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่

ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้

ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 - ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่

พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 - ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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 - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ

จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้อง

หยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 - ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 - ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็น

อิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(น�ยยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพ�น)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	9445 

บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด

กรุงเทพฯ	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
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ฐานะการเงินและ 
ผลการดำาเนินงาน
ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
  

 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

 ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 9445  เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการ

เงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ ในปีก่อน

	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

 ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการ

เงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ ในปี 2559

	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

 ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการ

เงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

งบการเงิน

ณ	31	ธันวาคม	2559
(ปรับปรุงใหม่)

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ณ	31	ธันวาคม	2560 ณ	31	ธันวาคม	2561

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

 เงินมัดจ�าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

99.69

27.20

386.98

15.55

176.72

706.14

 9.17

-

-

187.48

0.40

10.09

0.39

207.53

913.67

222.23

450.13

407.94

43.68

126.35

1,250.33

2.40

-

-

257.84

0.75

11.65

0.17

272.81

1,523.14

10.91

2.98

42.35

1.70

19.35

77.29

1.00

-

-

20.52

0.04

1.10

0.05

22.71

100.00

14.59

29.55

26.78

2.87

8.30

82.09

0.16

-

-

16.93

0.05

0.76

0.01

17.91

100.00

4.25

29.31

26.54

5.27

7.18

72.55

-

0.70

0.09

25.29

0.07

1.16

0.14

27.45

100.00

56.11

387.04

350.50

69.64

94.87

958.16

-

9.20

1.20

333.96

0.97

15.29

1.89

362.51

1,320.67
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

งบการเงิน

ณ	31	ธันวาคม	2559
(ปรับปรุงใหม่)

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ณ	31	ธันวาคม	2560 ณ	31	ธันวาคม	2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รบัล่วงหน้า

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

 ประมาณการหนี้สินอื่น

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

47.88

251.86

35.50

1.71 
xx

26.76

14.64

10.85

389.20

3.29

27.32

-

30.61

419.81

34.45

272.61

38.07

1.55
xx

26.10

16.27

10.85

401.63

1.74

32.56

1.74

34.30

435.93

24.67

228.02

16.22

1.89
xx

5.58

15.96

10.85

303.18

1.77

23.83

0.58

26.18

329.36

5.24

27.57

3.89

0.19
xx

2.93

1.60

1.18

42.60

0.36

2.99

-

3.35

45.95

2.26

17.90

2.50

0.10
xx

1.72

1.07

0.71

26.26

0.11

2.14

0.11

2.36

28.62

1.87

17.27

1.23

0.14
xx

0.42

1.21

0.82

22.96

0.13

1.80

0.04

1.98

24.94
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ฐานะการเงิน

งบการเงิน

ณ	31	ธันวาคม	2559
(ปรับปรุงใหม่)

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ณ	31	ธันวาคม	2560 ณ	31	ธันวาคม	2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

 ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
  หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

 ก�าไรสะสม

  จัดสรรแล้วส�ารองตามฎหมาย

  ยังไม่ได้จัดสรร

	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

450.00 
xx

-
xx

315.00
xx

   -
xx

-

26.35

152.51

493.86

913.67

-
xx

450.00 
xx

-
xx

  450.00 
xx

469.63

33.38

134.20

1,087.21

1,523.14

-
xx

450.00 
xx

-
xx

   450.00 
xx

469.63

34.11

37.58

991.31

1,320.67

49.25
xx

-
xx

34.48
xx

 -
xx

-

2.88

16.69

54.05

100.00

-
xx

29.55
xx

-
xx

  29.55
xx

30.83

2.19

8.81

71.38

100.00

-
xx

34.07
xx

-
xx

  34.07
xx

35.56

2.58

2.85

75.06

100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 (หน่วย : ล้านบาท)
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ผลการด�าเนินงาน
2559

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2560 2561

รายได้

 รายได้จากการขาย

 รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง

 รายได้จากการให้บริการ

 รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย

 ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง

 ต้นทุนการให้บริการ

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี	

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ 

 เข้าไปไว้ ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 - ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

 หลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได้

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท/หุ้น)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น)

X

826.70

353.08 

47.64 

13.02

1,240.44 

X

598.19

306.39 

20.71

74.99 

83.77

2.77

1,086.82

153.63

(1.35)

152.27

(31.13) 

121.15

	(1.82) 

X 

X 

X 

X

119.33

0.19*

630*

X

66.65

28.46

3.84

1.05

100.00

48.22

24.70

1.67

6.05

6.75

0.22

87.61

12.39

(0.11)

12.28

(2.51)

9.77

(0.15) 

X 

X 

X 

X

9.62

X

76.83

20.50

2.41

0.26

100.00

56.08

16.63

1.10

5.07

6.65

0.36

85.89

14.11

(0.16)

13.95

(2.6)

11.35

- 

X 

X 

X 

X

11.35

X

67.42

28.46

2.93

1.19

100.00

53.01

24.54

1.76

6.00

12.59

(0.11)

97.79

2.21

(0.17)

2.04

(0.54)

1.50

1.63 

X 

X 

X 

X

3.13

X

952.11

254.12

29.88

3.18

1,239.29

695.00

206.15

13.59

62.83

82.40

4.46

1,064.43

174.87

(1.99) 

172.87

(32.16)

140.71

       - 

X 

X 

X 

X

140.71

0.22

640

X

649.31

274.16

28.20

11.44

963.11

510.56

236.35

17.00

57.76

121.27

(1.10)

941.84

21.27

(1.59) 

19.68

(5.26)

14.42

      15.67 

X 

X 

X 

X

30.10

0.02

900

หมายเหตุ : * ปรับเป็นราคาก�าไรสุทธิต่อหุ้นเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

งบกำาไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 (หน่วย : ล้านบาท)
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รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 

เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ก�าไรจากการยกหนี้

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว

 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขาย 

 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง ไม่เกิดขึ้น

 ดอกเบี้ยรับ

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	:

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

 สินค้าคงเหลือ

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

152.27

 

18.65

-

1.23

-

(10.16)

(0.48)

(0.45)

(0.03)

0.24 

1.80

(0.24)

1.35

10.79

4.44

 

 179.41  

(104.92)

35.00

(53.88)

0.47

172.87

 

16.48

-

0.95

-

-

(0.25)

(0.42)

        (0.03)

2.42 

(0.63)

(0.25)

1.99

5.49

5.24

 

203.87 

(20.96)

(28.14)

49.42

0.22

19.68

 

14.42

24.52

2.40

0.30

-

1.06

(3.71)

-

0.73 

(0.36)

(2.15)

1.59

4.77

12.05

 

75.30

34.41

(25.95)

29.08

(1.73)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 (หน่วย : ล้านบาท)

2559 2560 2561

88 รายงานประจำาปี 2561



รายการ

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	:

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รับล่วงหน้า

 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 จ่ายส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

 จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	:

 ดอกเบี้ยรับ

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินสดจ่ายช�าระเงินมัดจ�าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน

116.87

(34.03)

(6.87)

-

132.05

        -

(1.35)

(26.66)

104.04

0.24

162.00

(152.00)

(8.17)

-

-

1.50

(2.60)

        -

0.97

19.66

2.56

(3.86)

-

222.78

        -

(1.99)

(34.40)

186.39

0.25

153.52

(576.00)

6.77

-

-

0.29

(20.02)

(0.66)

(435.84)

(45.97)

(21.85)

(5.08)

(1.16)

37.05

(1.18)

(1.59)

(33.33)

0.95

0.53

596.80

(530.00)

2.40

(1.50)

(9.20)

1.63

(89.92)

(0.55)

(29.81)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 (หน่วย : ล้านบาท)

2559 2560 2561
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รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	:

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

 จ่ายช�าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

 จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน

 เงินปันผลจ่าย

เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือณ	วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี

สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้ระยะยาว

เงินปันผลค้างจ่าย

(18.06)

(3.31)

-

-

-

(70.00)

(91.37)

13.64

86.05

99.69

6.84

-

-

-

(12.94)

(1.71)

(66.00)

621.00

(16.37)

(151.98)

372.00

 122.55

99.68

222.23

  -

0.55

66.00

-

(9.47)

(1.80)

-

-

-

(125.99)

(137.26)

	(166.12)

222.23

56.11

2.17

0.81

        -

0.01

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 (หน่วย : ล้านบาท)

2559 2560 2561

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
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รายการ 2559
(ปรับปรุงใหม่) 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (รวม) (วัน)

วงจรเงินสด (วัน)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.81

1.17

4.39

83

6.32

58

5.59

65

76

24.61

11.69

9.04

23.70

13.07

67.47

1.45

0.85

3.11

2.69

3.48

105

5.69

64

4.24

86

83

26

14.11

11.35

22.79

11.55

63.20

1.01

0.40

3.16 

 2.85 

 2.51 

 145 

 6.91 

 53 

 3.04 

 120 

 78

19.73

2.21

1.50

1.57

1.01

4.87

0.67

0.33

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
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1.	 ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน  แปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด�าเนินธุรกิจหลักในการจ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

 

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 การแสดงรายการในงบการเงนิ ได้ท�าขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าลงวนัที ่ 11 ตุลาคม 

2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 

 งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้

จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้

จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและน�าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนสินทรัพย์

และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจาก

ที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ 

 การปรบัประมาณการทางบัญชจีะบนัทกึในงวดบญัชีทีก่ารประมาณการดงักล่าวได้รบัการทบทวน หากการปรบัประมาณการ 

กระทบเฉพาะงวดนัน้ๆ และจะบนัทกึในงวดท่ีปรบัและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจบัุน และอนาคต

เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

   บริษัทย่อย      ประเภทธุรกิจ    ถือหุ้นอัตราร้อยละ

   บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จ�ากัด  ให้บริการออกแบบ จัดหาระบบไฟฟ้าและ 59.99 

        พลังงาน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

        ขนาดเล็กถึงขนาดกลางแบบครบวงจร

(บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพ�เวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561
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ข) บริษัทฯ น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงินรวมตัง้แต่วนัทีบ่ริษทัฯ มีอ�านาจในการควบคมุบรษิทัย่อย  

 จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ) บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับ บริษัทแห่งหน่ึง เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมทุน

ดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59.99 ซึ่งมีกรรมการและ               

ผูถ้อืหุน้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงน�างบการเงินของบริษัท ซีพีที- 

ทีทีจี อินโนเวชั่น จ�ากัด มาจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันเริ่มแรก

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผล

บังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

	 ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 

	 	 หลังวันที่	1	มกราคม	2562

 ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการ

เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง

หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผล 

กระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มี

การเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 (ปรับปรุง 2560)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 (ปรับปรุง 2560)

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจาก

สัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลก

เปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบที่มีสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดที่ถือปฏิบัติ

ค)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 

	 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563

 ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7    การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่ 9    เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 32   การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 16   การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

 ฉบับที่ 19   การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส

เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือ

ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวม

ถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ 

จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ถูกยกเลิกไป

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�า

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าและโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของสินค้าไปยังลูกค้าแล้ว

 รายได้จากการซ่อมแซมและการให้บริการทั่วไปจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 รายได้จากการให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจะถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จเมื่อวัดผลของ

งานที่ท�าได้อย่างน่าเชื่อถือซ่ึงค�านวณตามอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ท�าเสร็จจนถึงวันส้ินงวดกับการ

ประมาณการต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกับผลส�าเร็จของงานที่ประเมินโดย

วิศวกรของบริษัทฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการจะรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุน

การก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น

ในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตาม

สัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุน

	 ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา

 ค่าปรับตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าปรับนั้นเกิดขึ้น

 จ�านวนรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของกิจการผู้รับงานก่อสร้างที่

ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

	 เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิด ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงในแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ค�านวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ในรายงาน บริษัทฯ บันทึกก�าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมในก�าไรขาดทุน

 บริษัทฯ ค�านวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิด

ขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ใน

ปัจจุบันตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

	 รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระและเงินรับล่วงหน้า

 รายได้ทีร่บัรูแ้ล้วแต่ยงัไม่ถงึก�าหนดเรยีกช�าระตามสญัญา แสดงไว้เป็น “รายได้ท่ียงัไม่เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงนิค่างวดทีเ่รียกช�าระตามสญัญาแต่ยงัไม่เข้าเงือ่นไขทีจ่ะรบัรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “เงินรบัล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงนิ

	 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 

ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบนั้น ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูป งาน

ระหว่างท�า และสินค้าระหว่างติดตั้ง ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นและค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่ง

ปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนินงานตามมาตรฐานปกติ

 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ส�าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

  ประเภท      อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

  อาคาร      5, 20, 50

  ส่วนปรับปรุงอาคาร     5

  อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�านักงาน   5

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง    5

  เครื่องมือและอุปกรณ์    5

  ยานพาหนะ     5

 ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนและไม่คิดค่าเสื่อมราคา

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้

ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจ�านวนท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายตัดเป็น

ค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี

	 สัญญาเช่าการเงิน

 สัญญาเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้เช่าทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็น

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของ

จ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วน

ของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง ยอดคงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการ

เงินจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่จัดหาโดย

สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินนั้น

	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิจดัเป็นสญัญา

เช่าด�าเนนิงาน เงนิทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานจะบนัทึกในงบก�าไรขาดทนุโดยใช้วธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่าน้ัน

	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	–	โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

 บริษัทฯ ด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์

ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้งพนักงานและ 
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บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ

ก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างานของ

พนักงาน โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับบริษัทฯตลอดระยะเวลา

ท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯรับรู้ผลก�าไรขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

	 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ

จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระ

ภาระผูกพันและสามารถประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่าง

หากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน

	 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการท่ีได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ส่วนงานด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนนิงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั (ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน) 

จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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	 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆที่รวมอยู่ในงบ

การเงินวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่

เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้

อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ

ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้

สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีด้วยจ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออก และเรียกช�าระ

แล้วในระหว่างปี

4.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการ

เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้การ

ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

	 การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง

 ระดับความส�าเร็จของงานของแต่ละสัญญาการให้บริการติดตั้ง ประเมินโดยผู้บริหารซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 

ณ วันที่ในรายงาน โดยให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ งานที่ท�าแล้ว และประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการ
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ท�างานให้เสร็จ ทั้งนี้ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญต้องใช้การประมาณการส�าหรับต้นทุนทั้งหมดและส่วนที่จะได้รับชดเชยจากค�าสั่ง

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการค�านวณอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจ

จะสูงกว่าหรือต�่ากว่าท่ีประมาณการไว้ ณ วันที่ในรายงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และก�าไรที่รับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุง

จ�านวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้

	 ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาและติดตั้ง

 บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดต้ังและน�ามาค�านวณ

จ�านวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการ

พิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะท�าการทบทวนประมาณการต้นทุน

อย่างสม�่าเสมอและทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ

	 ส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการ

 บริษัทฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนส�าหรับโครงการรับเหมาติดตั้งหรือไม่ ถ้า

มีผลขาดทุนส�าหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่า

รายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความ

สามารถในการช�าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน้ันเป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตาม

ทวงถาม ควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ในรายงาน

	 ค่าเผื่อการลดมูลค่าส�าหรับสินค้าเก่า	และเสื่อมคุณภาพ

 บริษัทฯได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส�าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ หรือเมื่อราคาตลาดหรือราคาทดแทน

ลดลง เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อม

สภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ

ขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น

จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

	 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพย์ที่ให้เช่าหรือเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
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	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

5.	 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมีอิทธิพล

เหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการด�าเนินงานรวมถึงกิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้

บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน

 รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันได้ก�าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหาก

ไม่มีราคาตลาดรองรับ

 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะ

เป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผู้ถือหุ้น หรือกรรมการร่วมกับบริษัทฯ มีดังนี้

 ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกัน

 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน)   มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกัน

 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกัน

 บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จ�ากัด    บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระส�าคัญดังนี้

รายได้จากการขาย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

รายได้อื่น

บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จ�ากัด

ซื้อสินค้า

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน)

2561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

2560

1,394,000.00

2,552,510.33

-

218,900.00

16,340,400.41

1,394,000.00

2,552,510.33

25,000.00

218,900.00

16,340,400.41

8,154,000.00 

50,317,027.68

-

2,016,749.00 

6,279,973.42 

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกก�าไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน)

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จ�ากัด

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

-

1,369,538.02

-

17,355,338.09

17,355,338.09

-

41,216,097.00

5,625,567.00

46,841,664.00

-

1,369,538.02

-

17,355,338.09

17,355,338.09

15,000.00

42,474,283.92

2,501,816.00

44,976,099.92

3,595,200.00 

1,877,027.68 

308,643.37 

2,718,598.48 

3,027,241.85

-

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้:

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ

กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2561 2561

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

2560

2560
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เงินสดในมือ

เงินฝากประเภทออมทรัพย์

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน

เช็คที่ถึงก�าหนดรับช�าระ

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - ราคาทุน

บวก ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนชั่วคราว	-	สุทธิ

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม

เงินฝากประจ�าธนาคาร

เงินลงทุนชั่วคราว	–	สุทธิ

547,090.13

57,161,865.83

83,750.00

526,049.72

58,318,755.68

38,846.05

440.85 

39,286.90

38,846.05

   -   

38,846.05

39,286.90

387,000,000.00

387,039,286.90

544,076.13

54,985,647.44

58,500.00

526,049.72

56,114,273.29

450,099,860.81

 

   -   

450,099,860.81

450,126,759.21

-

450,126,759.21

523,270.40

218,504,162.48

58,500.00

3,146,200.40

222,232,133.28

450,099,860.81 

26,898.40 

450,126,759.21

6.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

7.	 เงินลงทุนชั่วคราว	–	สุทธิ

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิดตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนชั่วคราวโดยมีก�าไรก่อนภาษีจากการขาย

เงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

เป็นจ�านวนเงิน 3.71 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามล�าดับ

2561

2561

2561

มูลค่ายุติธรรมมูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนราคาทุน ระดับ 2ระดับ 2

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

2560

2560

2560
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ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

รวมลูกหนี้การค้า

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายได้ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา

เงินประกันผลงาน

เงินทดรองจ่าย

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด

ลูกหนี้กรมสรรพากร

อื่นๆ

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	–	สุทธิ

-

4,413,750.00

343,643,193.06

348,056,943.06

348,056,943.06

(24,518,900.00)

323,538,043.06

7,491,021.65

60,000.00

241,793.72

12,404,435.26

1,614,267.12

1,440,896.69

1,311,695.37

1,224,365.94

1,188,897.47

26,977,373.22

350,515,416.28

-

4,413,750.00

343,643,193.06

348,056,943.06

348,056,943.06

(24,518,900.00)

323,538,043.06

7,491,021.65

60,000.00

241,793.72

12,404,435.26

1,614,267.12

1,440,896.69

1,311,695.37

1,209,079.94

1,188,879.90

26,962,069.65

350,500,112.71

3,595,200.00

2,489,676.00

376,523,706.09

379,013,382.09

382,608,582.09

-

382,608,582.09

6,370,415.00

10,255,320.82

445,537.68

1,855,536.70

-

1,005,454.59

4,187,130.10

-

1,210,765.96

25,330,160.85

407,938,742.94

8.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	–	สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 รายได้ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา คือ รายได้จากการขายสินค้าในส่วนของที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ภายใต้ข้อก�าหนดของ

สัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มท�างานร่วมกับองค์ประกอบอื่นของลูกค้า

2561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

2560
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ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน

เกินก�าหนดช�าระ 3 - 6 เดือน

เกินก�าหนดช�าระ 6 - 12 เดือน

เกินกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

-

-

128,422,397.51

132,810,096.55 

17,770,171.31

43,564,537.84

25,489,739.85

348,056,943.06

3,595,200.00

3,595,200.00

285,176,121.36

19,767,170.03

20,418,338.24

41,148,074.86

12,503,677.60

379,013,382.09

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้:

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

มูลค่าตามสัญญา

การรับรู้รายได้ของงานที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบัน

หัก จ�านวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

274,162,184.10

321,280,651.79

227,377,387.94

(157,739,870.90)

69,637,517.04

254,118,017.01

202,719,331.45

163,920,309.55

(120,235,595.63)

43,684,713.92

9.	 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	และรายได้รับล่วงหน้า

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560
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วัตถุดิบ

งานระหว่างท�า

สินค้าส�าเร็จรูป

สินค้าระหว่างทาง

รวมสินค้าคงเหลือ

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า

มูลค่าตามสัญญา

จ�านวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า

หัก การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วน

ของงานที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบัน

รายได้รับล่วงหน้า

บวก เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

บวก เงินมัดจ�ารับล่วงหน้าค่าสินค้า

รวม

98,310,866.46

2,826,434.24

2,986,472.32

2,717,284.57

106,841,057.59

(11,972,489.65)

94,868,567.94

42,350,000.00

10,115,000.00

(9,098,296.20)

1,016,703.80

11,036,000.00

4,163,890.00

16,216,593.80

117,277,198.97

9,298,816.44

8,981,761.90

366,684.48

135,924,461.79

(9,570,599.32)

126,353,862.47

19,277,500.00 

4,459,100.00 

 

(1,497,894.19)

2,961,205.81

-

35,107,421.23

38,068,627.04

10.	 สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

11.	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจ�าได้น�าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์- 

ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค�้าประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ (หมายเหตุ 16)

2561

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

2560

2560
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บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จ�ากัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หัก ค่าเผื่อการด้อยเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนส�าหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)

กิจกรรมด�าเนินงาน

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

2,500,000.0059.99 1,499,950.00

1,499,950.00

(300,000.00)

1,199,950.00

2,219,785.96

15,000.00

(150,250.00)

(883,856.07)

(166,193.93)

(295,517.61)

2,500,000.00

2,204,482.39

12.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	–	สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัดส่วนเงินลงทุน%สัดส่วนเงินลงทุน%บริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

วิธีราคาทุน
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 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 14.09 ล้านบาท และ 16.17 ล้านบาท ตามล�าดับ 

รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนจ�านองไว้กับธนาคารในประเทศแห่ง

หนึ่ง เพื่อเป็นการค�้าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค�้าประกันเพื่อ

ธุรกิจของบริษัท (หมายเหตุ 16)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ง

หักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จ�านวน 69.58 ล้านบาทและ จ�านวน 27.10 ล้านบาท ตามล�าดับ

14.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	–	สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย:

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

547,699.00

(329,297.04)

2,915,848.13

(2,163,436.35)

752,411.78

-

-

3,463,547.13

(2,492,733.39)

970,813.74

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 0.33 ล้านบาท และ 0.31 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ได้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนแล้ว

2561

ณ วันที่ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ลดลง1 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560
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15.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	–	สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้:

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สิน

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

รวมสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี- สุทธิ

4,903,780.00

480,378.05

60,000.00

2,172,959.60

(61,921.36)

397.55

7,555,593.84

-

1,914,119.85 

-

6,512,001.60 

3,253,941.21 

(28,122.68)

11,651,939.98 

-

-

-

(3,918,703.80)

-

-

(3,918,703.80)

4,903,780.00

2,394,497.90

60,000.00

4,766,257.40

3,192,019.85

(27,725.13)

15,288,830.02

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้:

 กลุ่มบริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และ 2560 

ณ วันที่ณ วันที่

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น1 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561ก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

อัตราภาษี

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันตามอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นหักภาษี

เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษีที่แท้จริง

19,563,095.88

20%

3,912,619.18

1,582,286.89

(323,232.81)

-

83,092.81

5,254,766.07

26.86%

19,678,559.92

20%

3,935,711.99

1,582,286.89

(263,232.81)

-

-

5,254,766.07

26.70%

172,873,233.53

20%

34,574,646.70

945,355.95

(81,073.13)

(3,274,231.17)

-

32,164,698.35

18.61%

2561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

2560
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เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 24,669,781.89 34,447,693.63

16.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และวงเงิน

ออกหนังสือค�้าประกันธนาคาร) จ�านวนรวม 600 ล้านบาท และ 625.26 ล้านบาท ตามล�าดับ และวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน 6.52 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างบางส่วน (หมายเหตุ 13) และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (หมายเหตุ 11)

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น

รวมเจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ค่านายหน้าค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน

หนี้สินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

โบนัสค้างจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

ภาษีขายรอเรียกเก็บ

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

อื่นๆ

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

17,355,338.09

183,205,610.55

200,560,948.64

6,079,752.57

8,998,586.53

1,363,188.10

730,344.31

254,000.00

2,228,807.00

1,022,284.71

6,296,716.44

633,341.26

27,607,020.92

228,167,969.56

17,355,338.09

183,205,610.55

200,560,948.64

6,079,752.57

8,848,586.53

1,363,188.10

730,344.31

254,000.00

2,228,557.00

1,022,284.71

6,296,716.44

633,341.26

27,456,770.92

228,017,719.56

3,027,241.85 

209,813,388.27 

212,840,630.12 

10,380,870.58 

31,024,249.53 

551,242.85 

2,418,531.41 

-

13,252,186.00 

222,195.40

1,213,532.08

706,434.88 

59,769,242.73 

272,609,872.85

17.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

2561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

2560
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ไม่เกิน 1 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

2,013,202.70 

(123,757.14)

1,889,445.56

 

1,843,751.56

(73,756.31)

1,769,995.25

7,792,119.33

1,660,360.11 

 (109,713.41)

1,550,646.70 

1,895,535.31 

(156,126.76)

1,739,408.55 

6,434,504.29

18.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	–	สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง ส�าหรับยานพาหนะ 

สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่างร้อยละ 3.14 ถึง 7.46 

ต่อปี
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ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี

(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ

 ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันสิ้นปี

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

 32,560,008.00

 

11,406,781.00

639,019.00

(1,181,002.00)

(12,510,510.00)

277,223.00

(7,360,232.00)

23,831,287.00

11,406,781.00

639,019.00

12,045,800.00

27,317,189.00 

4,699,179.00 

543,640.00 

-

-

-

-

32,560,008.00 

4,699,179.00

543,640.00

5,242,819.00

19.	 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม มีดังนี้:

2561

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

2560

2560

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
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ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

อัตราคิดลด

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

อัตรามรณะ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี

มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี

2,149,084.00

2,947,436.00

6,949,280.00

12,045,800.00

2.73

6.00

ร้อยละ 100 ของตาราง 

มรณะไทย พ.ศ.2560

717,333

3,058,240

17,084,820

1,379,625.00

2,057,091.00

1,806,103.00

5,242,819.00

1.99

9.00

ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย พ.ศ.2551

608,407

13,096,225

15,232,830

2561

2561

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

อัตราร้อยละ / ปี

หน่วย : บาท

2560

2560

2560

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงในงบก�าไรขาดทุน ดังนี้:

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมินสรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการหมุนเวียน

26,815,799

21,461,361

24,983,194

21,281,802

26,528,573

21,075,200

29,158,570

36,705,880

28,935,675

36,570,304

28,970,743

34,159,807

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

2561

เพิ่มขึ้น 1%เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%ลดลง 1%

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดัง

กล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผล 

กระทบให้กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนแล้วในปี 2561 

20.	 ทุนเรือนหุ้น

 เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จ�านวน 270 ล้าน

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.30 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนรับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2560 หุ้นของบริษัทฯ เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกค่า

ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวนเงิน 16.37 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

 บริษัทฯ ได้รับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ�านวนในเดือนธันวาคม 2560 แล้ว

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้  

- เปลี่ยนมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นทั้งหมด 

 ยังคงเป็นหุ้นสามัญ โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นแล้วจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 900 ล้านหุ้น 

- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

21.	 ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส�ารอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน เงินทุนส�ารองดังกล่าวจะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22.	 เงินปันผล

 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ�านวนเงิน 126 ล้านบาท โดยจ่ายจากผล การด�าเนินงานประจ�า

ปี 2560 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

จากก�าไรสะสม ณ 30 กันยายน 2560 เป็นจ�านวนเงิน 91.98 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วใน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล เป็นจ�านวนเงิน     

20 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากก�าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนเงิน 20 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็น จ�านวนเงิน      

20 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าลดลง

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

(ก�าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

12.47

548.65

2.25

105.20

46.84

14.42

2.40

(1.10)

4.77

36.86

656.22

2.65

101.35

44.98

16.48

0.95

4.46

5.49

23.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ประกอบด้วย:

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2560
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	 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายโดยส่งออกต่างประเทศเป็นจ�านวน

เงิน 65.78 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 13.36 ล้านบาท ตามล�าดับ

	 ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งกลุ่มและหนึ่งราย และ

กลุ่มลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามกลุ่ม เป็นจ�านวนเงินประมาณ 224.36 ล้านบาท และ 469.65 ล้านบาท ตามล�าดับ 

25.	 เครื่องมือทางการเงิน

	 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

 บริษัทให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าภายหลังที่ได้ก�าหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย และมีการติดตามการช�าระเงิน

ของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความส�าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนานเกินก�าหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญส�าหรับลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนาน นอกเหนือจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ณ ปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความ

เสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า  

 รายงานลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

	 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ีย

และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบันและในอนาคต 

 ผู้บริหารเชื่อว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนั้น จึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

	 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จ�านวนเงินของตราสารที่อ้างเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

กัน วิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ มีดังนี้

 - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

 - หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก�าหนด 

  ในระยะเวลาอันใกล้ และหนี้สินระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและขายสินค้า

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน

หนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เงินฝากกับสถาบันการเงิน

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

 สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

ลูกหนี้การค้า

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-ทรัสต์รีซีท

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

เจ้าหนี้การค้า

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

 สกุลเงินยูโร

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

สกุลเงินยูโร

0.25

0.09

0.33

0.05

0.76

0.55

0.05

1.27

0.06

0.27

0.09

-

  - 

1.05

0.72

-

1.85

0.04

2561

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

2560

2560

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคมดังนี้

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะทยอยครบก�าหนดภายในระยะ

เวลา 11 เดือน
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ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

รวม

สกุลเงินบาท

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

0.63

1.25

1.88

119.54

-

0.54 

0.16 

0.70 

139.96 

0.08

26.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

26.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมีค่าเช่าและ 

  ค่าบริการที่ต้องจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้

26.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือ 

  ค�้าประกัน ดังนี้

26.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนเงิน 0.12 ล้านเหรียญสหรัฐ 

  (เทียบเท่า 3.84 ล้านบาท) และจ�านวนเงิน 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1.31 ล้านบาท) ตามล�าดับ

26.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและแนะน�าลูกค้า 

  รวมถึงงานโครงการ จ�านวนเดือนละ 0.18 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท ตามล�าดับ

26.5  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการสั่งซื้อเครื่องจักร จ�านวน 46 ล้านบาท โดยจ่ายเงินมัดจ�า 

  ไปแล้ว จ�านวน 9.20 ล้านบาท

2561

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2560

2560
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งบแสดงฐานะการเงินณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

27.	 การจัดประเภทรายการใหม่

 ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการทางบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

28.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่าย  เงินปันผล

ประจ�าปี 2561 จากผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 

0.012 บาท เป็นจ�านวนเงิน 10.80 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

29.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

274,347,433.85

- 

(1,737,561.00)

1,737,561.00 

272,609,872.85

1,737,561.00 

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

รายการ
จัดประเภทใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่
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	 1.	 รายได้จากการขาย ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 649.31 ล้านบาท และ 952.11 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากลูกค้าชะลอการลงทุนในอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 จากความไม่

มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ โดยยอดขายปี 2561 ยังคงเป็นงานประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าเพื่อขายและขาย

สินค้าส�าเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ลูกค้ารายหลัก ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มโรงงานน�้าตาลและผู้ผลิตเครื่องจักร รวมถึงผู้รับเหมางาน

ระบบไฟฟ้า โดยมี Backlog ณ สิ้นปี 2561 คงเหลือ 434.99 ล้านบาท สัดส่วนลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าโรงงาน

น�้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มโรงงาน

น�้าตาลซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวตามโรงงานน�้าตาล รวมถึงการขยายตัวของลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ประกอบกับมี

ลูกค้าผู้รับเหมาและลูกค้าที่เป็นผู้จัดจ�าหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าพวกสายไฟทองแดง (Bus Duct) และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

	 2.	 รายได้จากการให้บรกิารรบัเหมาและตดิต้ัง ส�าหรบัปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากบั  274.16 ล้านบาท 

และ 254.11 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากงานโครงการที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น และโครงการที่ได้รับมา

ใหม่ในปี 2561 ได้เข้าหน้างานในปลายไตรมาสที่ 3 จึงท�าให้ขั้นความส�าเร็จของงานเพิ่มขึ้น รายได้จึงเพิ่มขึ้น

	 3.	 รายได้จากการให้บริการ ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 28.20 ล้านบาท และ 29.88 ล้านบาท  

ตามล�าดับ ในปี 2561 เป็นช่วงที่ลูกค้าซื้อสินค้าส�าเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (Service) ทดแทนของเดิมและบางรายเป็นการให้บริการ

ซ่อมแซมด้วย (Repair) ส�าหรับรายได้ในส่วนนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายเดิมส�าหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน�้าตาล โรงงานกระดาษ 

และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจ�านวนงานและมูลค่างานที่ฝ่ายบริการได้เข้าไปให้บริการเสร็จสิ้นแล้วน้อยกว่าปี 2560

	 4.	 รายได้อื่น	ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 11.44 ล้านบาท และ 3.19 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเศษซากที่คงเหลือจากการผลิต และผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนชั่วคราวระยะสั้น และดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจ�า จากเงินที่ได้จาก IPO และยังไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ไปลงทุนระยะสั้น

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

2560 2561

1.	 รายได้จากการขาย

 1.1 ขายตู้ไฟฟ้า (Panel)

 1.2 ขายสินค้า-หน่วย (Unit)

รวมรายได้จากการขาย

2.	 รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง	

3.	 รายได้จากการให้บริการ

รวมรายได้จากการให้บริการ

	 รวมรายได้หลัก

รายได้อื่นๆ	*

รวมรายได้

700.52

251.59

952.11

254.11

29.88

283.99

1,236.10

3.19

1,239.29

56.53

20.30

76.83

20.50

2.41

22.91

99.74

0.26

100.00 

450.10

199.21

649.31

274.16

28.20

302.36

951.67

11.44

963.11

46.74

20.68

67.42

28.46

2.93

31.39

98.81

1.19

100.00 

* หมายเหตุ : รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก และ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน
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ต้นทุนขายและบริการ
	 ต้นทุนขาย	

 องค์ประกอบหลักของต้นทุนขาย คือ ต้นทุนค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 80-85 ของต้นทุนรวม โดยวัตถุดิบหลักประกอบ

ด้วย อุปกรณ์สินค้าที่น�ามาประกอบระบบควบคุมเครื่องจักร อาทิ ตู้เปล่า มอเตอร์ และอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ PLC (Programma-

ble Logic Control) เป็นต้น  ซึ่งมีการสั่งซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้ ต้นทุนขายอื่น เช่น  ค่าแรงพนักงานทาง

ตรง, ค่าวัสดุสิ้นเปลือง, ค่าที่ปรึกษาจากการให้ค�าปรึกษาในงานนั้นๆ และค่าเสื่อมราคาอาคาร เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ 15-20 ของต้นทุนขายของบริษัท

 ต้นทุนขายของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 510.56 ล้านบาท และ 695.00 ล้าน

บาท ตามล�าดับ คิดเป็น ร้อยละ 53.01 และร้อยละ 56.08 ต่อรายได้รวม ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 21.37 และ 

ร้อยละ 27.00 ตามล�าดับ  พบว่ามีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากรายได้ของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ท�าให้อัตราส่วนของต้นทุน

คงที่ต่อรายได้สูงขึ้น

	 ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง			

 ซึ่งเป็นต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ท�าเสร็จจนถึงวันสิ้นปี โดยในปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 236.35 ล้านบาท 

และ 206.15 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น ร้อยละ 24.54 และร้อยละ 16.63 ต่อรายได้รวม ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น 

ร้อยละ 13.79 และร้อยละ 18.88 ตามล�าดับ พบว่ามีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากรายได้ของปี 2561 เป็นรายได้จากโครงการ

ขนาดใหญ่ ซึ่งอัตราก�าไรขั้นต้นของงานบริการรับเหมาและติดตั้งปกติอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 10-15  

	 ต้นทุนการให้บริการ	

 ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการ (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึ้นจากงานที่หมดอายุรับประกันสินค้า (Warran-

ty) โดยในปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 17.00 ล้านบาท และ 13.59 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น ร้อยละ 1.77 และร้อยละ 

1.10 ต่อรายได้รวม ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 39.70 และร้อยละ 54.52 ตามล�าดับ โดยส่วนงานการให้บริการ

บริษัทจะให้บริการกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปจาก CPT เพื่อสร้างความประทับใจและรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องจักรเมื่อเสียแล้วจะทิ้งระยะ

เวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิต นอกจากนั้นจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์

ของ CPT มีอัตราการซ่อมน้อยมาก อัตราก�าไรขั้นต้นของงานให้บริการและซ่อมแซมปกติอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 30-50  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย	

 ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 57.76 ล้านบาท และ 62.83 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 

6.00 และ ร้อยละ 5.07 ของรายได้รวม ซึ่งมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงานในปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 40.97 ล้านบาท และ 45.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.93 และ 72.04 

ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล�าดับ ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ เช่น ค่านายหน้าพนักงานขายลดลงซึ่งเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับรายได้ปี 2561 ที่ลดลง 

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ  121.27 ล้านบาท และ 82.40 ล้านบาท ตามล�าดับ คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.59 และ ร้อยละ 6.65  ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจาก ปี 2561 มีการตั้งส�ารอง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 24.52 ล้านบาท ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระนานและผู้บริหารพิจารณาว่าอาจไม่มีความสามารถในการ

จ่ายช�าระ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจ�าปี ค่าธรรมเนียมตลาดรวมถึงผู้บริหารได้เดินทางไปดูงาน

ที่ต่างประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากกิจการมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ ค่า

ใช้จ่ายที่ส�าคัญ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคา ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
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56.67 ร้อยละ 20.22 และร้อยละ 6.22 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�าดับ และปี 2560 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อม

ราคา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.10 และร้อยละ 9.08 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�าดับ

ก�าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
 ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1.10 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

จ�านวน 4.46 ล้านบาท ตามล�าดับ  ซึ่งผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนได้รวมรายการที่เกิดขึ้น

จริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อ

บริษัทต้องการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศตามใบสั่งซื้อ (Purchase Order) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน ทั้งนี้ การที่บริษัทท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

จริงอันเนื่องมาจากการบันทึกบัญชี ณ วันที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบตราส่งสินค้า (Bill 

of Lading) ในการบันทึกบัญชีสินค้าและเจ้าหนี้การค้า  ส่วนวันที่จ่ายช�าระค่าสินค้าบริษัทบันทึกการจ่ายเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและบันทึกการล้างเจ้าหนี้ที่เคยตั้งไว้ตอนบันทึกรับสินค้า  ผลต่างระหว่างอัตราแลก

เปลี่ยนถือเป็นก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการจ่ายช�าระ และหากวันสิ้นงวดบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าหรือลูก

หนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงค้าง บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุงบัญชีเจ้า

หนี้หรือลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดตามมาตรฐานบัญชีด้วย

ต้นทุนทางการเงิน
 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2561 และ 2560 จ�านวน 1.59 ล้านบาท และ 1.99 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยต้นทุนทางการ

เงินของปี 2561 และ 2560 เป็นดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารประเภททรัสต์รีซีทเพื่อวัตถุประสงค์ในการน�าเข้า

สินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ และ ดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์ โดยในปี 2560 ได้มีการท�าตั๋วสัญญา

ใช้เงินเพื่อซื้อที่ดินเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งบริษัทได้จ่ายช�าระทั้งจ�านวนแล้วในปี 2560

ก�าไรส�าหรับปี
 ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 14.42 ล้านบาทและ 140.71 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราส่วนก�าไร

ส�าหรับปีเท่ากับร้อยละ 1.50 และ ร้อยละ 11.35 ต่อรายได้รวม  โดยมีก�าไรส�าหรับปีลดลงคิดเป็นร้อยละ 89.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงท�าให้ผลประกอบการส�าหรับปีลดลง ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
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สํานักงานใหญ
230/7 ถนนเทศบาลรังรักษเหนือ, ลาดยาว,
จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท: 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 

อีเมล : info@cptthailand.com

www.CPTthailand.com
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