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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ในอดีต เมื่อประเทศไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงโดยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมแทนการเกษตร ส่งผลให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศและในประเทศมากขึน้ แต่อตุสาหกรรมตา่งๆ สร้างขึน้มาเพื่อบริโภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าเทา่นัน้ 
ต่อมาเมื่อมีการพฒันาอตุสาหกรรมเพื่อการสง่ออก โรงงานต่างๆ ยงัมีก าลงัการผลิตต ่าและความไม่แน่นอนในคุณภาพของ
สนิค้า สาเหตหุลกัมาจากเคร่ืองจกัรที่ล้าสมยัโดยการควบคมุเคร่ืองจกัรสว่นมากขึน้อยู่กบัคนท่ีควบคมุเคร่ืองจกัรนัน้ๆ ในขณะ
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการพัฒนาการควบคุมเคร่ืองจักรในการผลิตสินค้าไปสู่ระบบอัตโนมัติ ต่อมามีการจัดซือ้จัดหา
เคร่ืองจกัรใหม่ๆ  เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรที่มีอยูแ่ล้วแตก็่ประสบปัญหาการท างานของเคร่ืองจกัรไมส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของการผลิตสินค้าให้กับคนไทย ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเข้าใจในการเดินเคร่ืองจักรให้ท างานเต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบกับอากาศร้อนและความชืน้ของประเทศไทย จึงส่งผลให้อุปกรณ์ดงักล่าวท างานไม่มีความแน่นอน 
จ าเป็นต้องพึง่พาบริษัทตา่งชาติตลอดเวลา ท าให้คา่ใช้จ่ายสงูและใช้เวลานานในการแก้ปัญหาเนื่องจากการเดินทาง 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้ มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักรของโรงงาน
อตุสาหกรรม ประกอบด้วย นายสมศกัดิ์ หลิมประเสริฐ นายอภิชาติ ปีปทมุ และนายนพดล วิเชียรเกือ้ ได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการท างานของเคร่ืองจกัรให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยบริษัทคนไทย ดงันัน้ ผู้บริหารทัง้สาม
ท่านได้จบัมือร่วมกนัก่อตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2537 ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท 
วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมในการขายอปุกรณ์ไฟฟา้เพื่อดดัแปลงการควบคมุเคร่ืองจกัรเก่าแตอ่ยูใ่นสภาพใช้งานได้ให้มีการควบคมุที่
รวดเร็วและแน่นอน โดยการควบคมุความเร็วหรือการท างานของมอเตอร์และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในการควบคมุเคร่ืองจักร
เพื่อให้สอดคล้องกบัการผลิต โดยจะประกอบด้วยอปุกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั หรือปัจจุบนัคือ บริษัท  ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) หรือย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรับ
ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัร เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2546 ด้วยทนุจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
กลุม่ครอบครัวหลมิประเสริฐ ครอบครัวปีปทมุ และครอบครัววิเชียรเกือ้ เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและประกอบตู้ไฟฟา้ที่ใช้กบัระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมส าหรับควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการป้อนข้อมูลได้ (Programmable Logic 
Control (“PLC")) ได้แก่ ระบบการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าและส่งก าลงัอตัโนมตัิ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้
ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขัน้สงูส าหรับควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีฐาน
ลกูค้าหลกัเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมโรงงานน า้ตาล รวมทัง้มีการเก็บส ารองอะไหล่และการให้บริการหลงัการขาย จนกระทัง่ใน
เดือนธันวาคม 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทโดยช าระบญัชี และโอนธุรกิจ บริษัท ซี .พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั ไปที่ 
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) เพียงแหง่เดียว  

ในปี 2557 บริษัทเร่ิมการขยายตลาดโดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัทไปยงัอตุสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง
การพึ่งพาโรงงานน า้ตาลเพียงอย่างเดียว อนัได้แก่ การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออุปกรณ์ที่ควบคมุ
ความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขบัพดัลมและป๊ัมน า้เพื่อการประหยดัพลงังาน ซึง่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีใน
การจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่โรงงานปนูซีเมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เหมืองแม่เมาะ รวมถึงลกูค้าขนาดใหญ่อีก
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มากมาย และสนิค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter  คือ อปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ ซึง่อปุกรณ์
ดังกล่าวตัง้เป้าในการน าเสนองานในโครงการที่เก่ียวกับการจัดการน า้ ท าให้บริษัทสามารถขยายงานเข้าสู่โครงการของ
หนว่ยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากขึน้  

 ปัจจุบนั บริษัทมีการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น การจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบการควบคมุ
เคร่ืองจกัรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่ หม้อป่ัน และตู้ควบคมุหม้อป่ันซึง่ขายให้แก่โรงงานน า้ตาลในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์
และเวียดนาม ซึง่ในอนาคตอาจจะมีการร่วมทนุเพื่อตัง้ส านกังานขายในประเทศนัน้ๆ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้มากขึน้อีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจไว้เป็นแนวในการปฏิบตัิอยา่งชดัเจน และได้ประกาศให้พนกังานของบริษัท
ทราบ ผ่านการอบรม การฝึกฝน และการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ  เพื่อน าพาบริษัทไปสูเ่ป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการก าหนดแนว
ปฏิบตัิดงักลา่วเป็นแนวทางที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและสามารถน าไปปฏิบตัิได้ โดยอธิบาย
ในรายละเอียดดงันี ้

วิสัยทัศน์ 

บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ ขยายกลุม่ธุรกิจและการลงทนุระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า สร้าง
โรงงานสถานีไฟฟา้ยอ่ย ออกไปยงัระดบัภมูิภาคโดยมุง่เน้นสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและผู้มีสว่นร่วมเป็นส าคญั 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

บริษัทมีเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. เป็นหนึ่งในผู้น าในด้านการผลิตตู้ ไฟฟ้า ระบบควบคุมเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขนัได้ทัง้
ราคา เทคโนโลยี คณุภาพและการบริการ 

2. เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ กลุม่ผลติพลงังาน และกลุม่ลกูค้าที่หลากหลายมากขึน้  
3. ลดต้นทนุการผลิตและแสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่มีคณุภาพในระดบัเดียวกนัเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนั  

โดยการเพิ่มสายการผลิตตู้ เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มีคณุลกัษณะเฉพาะ (Specification) สงูและเพื่อทดแทน
การซือ้จากภายนอก รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการผลติให้มีความทนัสมยั     

4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ  โดยการอบรมในและนอก
สถานท่ี รวมถึงการสง่ไปอบรมยงัตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

22 มีนาคม 2537  จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 10.00 ล้าน
บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อจ าหนา่ยอปุกรณ์
ไฟฟา้และบริการซอ่มแซมอปุกรณ์ไฟฟา้    

ปี 2538  บริษัทได้รับความไว้ใจให้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าเก่ียวกบัอปุกรณ์ควบคมุ ดงันี  ้

สินค้า บริษัท ย่ีห้อ ประเทศ 

PLC  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหลี 
DC Drives  Parker Hannifin Ltd. Parker SSD องักฤษ 
Inverter   Yaskawa Electric Corporation Yaskawa ญ่ีปุ่ น 
DC Motor T-T Electric T-T Electric ฝร่ังเศส  

ปี 2541  น าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท LS จากประเทศเกาหลี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับไฟฟ้าก าลงั 
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานไฟฟ้าก าลงั (Electrical Power Products) เนื่องจากสินค้าขายได้รับ
ความนิยมอยา่งตอ่เนื่อง 

ปี 2544  จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. เทคโนโลยี (2001) จ ากดั โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1.00 
ล้านบาท เพื่อการจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์พิเศษส าหรับอตุสาหกรรม  

ปี 2545  บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกบั
อปุกรณ์ควบคมุระบบ เพิ่มเติม ดงันี ้

สินค้า บริษัท ย่ีห้อ ประเทศ 
Electrical Power Products LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหลี 
LV & MV Inverter  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหลี 
PLC  Automation LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหลี 
AC Motor ขนาดใหญ่  Hyosung Corporation Hyosung เกาหลี 
Regenerative Inverter VACON PLC Vacon ฟินแลนด์ 
LV / MV Capacitor Bank  ZEZ SILKO, s.r.o. ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ค  

  ได้รับใบรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
จากประเทศองักฤษ 

25 กรกฎาคม 2546        
 

 มีการปรับโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นใหมโ่ดยการจดัตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั โดย
ถือหุ้นหลกัทัง้ 3 ทา่น  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3.00 ล้านบาท  แบง่เป็นหุ้นสามญั 30,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

21 กรกฏาคม 2547  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุช าระแล้วอีก 37.00 ล้านบาท เป็น 40.00 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสนิค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้
ตามยอดขาย 

30 พฤศจิกาย 2547  จดทะเบียนยกเลิกกิจการ  บริษัท ซี.พี.ที. เทคโนโลยี (2001) จ ากัด เนื่องจากไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ     
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มิถนุายน 2553  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัซือ้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม MMC ที่ปทมุธานี ขนาด
พืน้ท่ี 300 ตารางวา เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีส าหรับการผลติสนิค้า   

29 เมษายน 2554  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุช าระแล้วอีก 20 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย 

17 ธนัวาคม 2554   บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัดเพิ่มทุนช าระแล้วอีก 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย  

21 เมษายน 2555  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัดเพิ่มทุนช าระแล้วอีก 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย  

9 ธนัวาคม 2555  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย  

สงิหาคม 2555 
 
 

 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัดสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่คร่ึง ใน
นิคมอุตสาหกรรม MMC ซึ่งได้ซือ้ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ล้านบาท ขนาด
พืน้ที่ในการผลิต 7,200 ตารางเมตร ซึ่งใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท และสามารถประกอบ
ตู้ควบคมุได้ 1,800 ตู้ตอ่ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และได้จดทะเบียนเป็น
ส านกังานสาขาที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกนัยายน 2556 

20 มกราคม 2555  จดทะเบียนยกเลกิกิจการและแล้วเสร็จการช าระบญัชีเมื่อวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2556 ของ บริษัท 
ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อรวมกิจการไปที่ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด เพียง
แหง่เดียว 

5 กนัยายน 2556  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 115 ล้านบาท เป็น 315 
ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม   

16 กนัยายน 2556  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลีย่นช่ือ
เป็น “บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้จาก
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน ผู้บริหาร(ที่ไม่
เป็นกรรมการ) และพนกังานของบริษัทจ านวน 135 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ปี 2556-2557  รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานปูนซีเมนต์ ที่ป ระเทศ
กมัพชูา  มลูคา่งานประมาณ 103 ล้านบาท 

ปี 2557  บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน 56.70 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลีย่
หุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2557 ส าหรับผลประกอบการปี 2556 และจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 13.71 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2557 
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ปี 2558  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพนัธมิตรทาง
การค้ากบับริษัท ABB Limited โดยได้ซือ้และจ าหน่ายสินค้าประเภทมอเตอร์ขนาดใหญ่ และ 
Switchgear รวมถึงอปุกรณ์ตา่งๆ ในการท าตู้  MDB และ MCC   

ปี 2558  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 15 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัรา
เฉลีย่หุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ส าหรับผลประกอบการปี 2557 และจดัสรร
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

29 เมษายน 2559  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เมื่อวันที่  29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ คุณสุวิทย์ สิงหจันทร์ และคุณประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ 

ปี 2558-2559  ในปี 2558- 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85 ล้านบาท ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ  0.22 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2558 
และจากก าไรสะสม  

ปี 2559  รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานปูนซีเมนต์ ที่ประเทศ
มาเลเซีย  มลูคา่งานประมาณ 18 ล้านบาท 

ปี 2559-2560  ในปี 2559- 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60 ล้านบาท ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.19 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2559 
และจากก าไรสะสม  

ไตรมาส 2 ปี 2560  รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานน า้ตาลที่ประเทศ
อินโดนีเซีย มลูคา่งานประมาณ 7.5 ล้านบาท 

 รับงานระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานน า้ตาลในกลุม่ Robinson  
ที่ประเทศฟิลปิปินส์ มลูคา่งานประมาณ 17.30 ล้านบาท  

มิถนุายน 2560  บริษัทจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จ านวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.03 บาท  ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560  

 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 
บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 270  ล้าน
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

15 สงิหาคม 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 270 ล้านหุ้นมลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหน่าย ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัท กลุ่มพนักงานของบริษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดเกณฑ์การจดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท 
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการซือ้ที่ดินใหมจ่ านวน 1,198 ตารางวา ซึ่งตัง้อยูต่รงข้าม
โรงงานปัจจุบนั เพื่อขยายการผลิตส าหรับโครงการในอนาคตของบริษัทเพื่อรองรับการผลิตตู้  
MCSG และ RMU 

23 สงิหาคม 2560  บริษัทลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินดงักลา่วในราคา 66 ล้านบาท โดยโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึง่ใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

9 พฤศจิกายน 
2560 

 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จ านวนเงิน 91.98 ล้านบาท ให้กบัผู้
ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ0.146  
บาทจากก าไรสะสม โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

20 ธนัวาคม 2560  เข้าซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทไมม่ีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมใด
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกัประกอบด้วย :  

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ปี 2557-2560 

โครงสร้างรายได้   
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย         
1. ขายตู้ไฟฟา้ (Panel) 568.18 53.03 607.82 57.06 657.47 53.01 700.52 56.53 
2. ขายสินค้า-หนว่ย (Unit) 183.98 17.17 189.93 17.82 169.24 13.64 251.59 20.30 

รวมรายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88 826.71 66.65 952.11 76.83 

รายได้จากการให้บริการ         
3. ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 

(Installation/Substation) 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08 28.46 254.11 20.50 
4. ให้บริการ (Service) 35.18 3.28 20.46 1.92 47.64 3.84 29.88 2.41 

รวมรายได้จากการให้บริการ 315.59 29.45 263.20 24.71 400.72 32.30 283.99 22.91 
รวมรายได้หลัก 1,067.75 99.65 1,060.95 99.59 1,227.43 98.95 1,236.10 99.74 

รายได้อื่นๆ * 3.71 0.35 4.36 0.41 13.01 1.05 3.19 0.26 

รวมรายได้ 1,071.46 100.00 1,065.31 100.00 1,240.44 100.00 1,239.29 100.00 
หมายเหต ุ  *  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และดอกเบีย้รับ เป็นต้น  

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจแบง่ออกเป็น 4 สว่นงานดงันี ้

1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟา้ (Panel) แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ก. ตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร  
ข. ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัต ่า (220-690 V.) และแรงดนัปานกลาง (3.3-36 kV.) ส าหรับโรงงาน 

2. ธุรกิจจากการขายสนิค้าส าเร็จรูปประเภทหนว่ย (Unit) 
3. ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) ขนาดแรงดนั 69 - 115 kV. 
4. ธุรกิจจากการให้บริการและซอ่มแซม (Service & Repair) 
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2.1.1 ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยท าการประกอบตู้ ไฟฟ้า ณ 
โรงงานของบริษัทและจ าหน่ายไปยงัลกูค้ากลุม่โรงงาน อตุสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ ไฟฟ้าที่บริษัท
ผลติแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร  

บริษัทด าเนินธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้าระบบการควบคมุและไฟฟ้าก าลงัส าหรับควบคมุการท างานของเคร่ืองจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เคร่ืองจักรท างานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ โดยการเช่ือมโยงระบบกับ
คอมพิวเตอร์ ซึง่สามารถจดัเก็บข้อมลูในการผลติและแสดงผล แล้วน าข้อมลูนัน้ๆ ไปควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรในแตล่ะ
ส่วน ท าให้มีการท างานที่เที่ยงตรงทัง้ความเร็วและขัน้ตอนการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้านัน้ๆ 
รวมถึงควบคมุพลงังานให้เหมาะสมในการผลิตและการจดัการพลงังานสว่นที่เกินเนื่องมาจากการท างานของเคร่ืองจกัรบาง
ประเภทให้คืนพลงังานแก่ระบบไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน ผลลพัธ์ที่ออกมาคือท าให้ผลิตสินค้าได้มีคณุภาพแน่นอนและเพิ่ม
ผลการผลิต รวมถึงการเตือนเพื่อการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในแตล่ะสว่นในเวลาที่เหมาะสมพร้อมทัง้รายงานการความผิด
พลาดของการท างานเคร่ืองจกัรในแต่ละสว่นผา่นระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึง่ช่วยให้แก้ปัญหาตา่งๆ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึน้ จึงมีผลท าให้ลดปัญหาการหยดุการท างานของเคร่ืองจกัรที่ไมค่าดหวงั 

รวมถึงการจดัการของระบบตู้ไฟฟา้ก าลงั ซึ่งเป็นระบบการควบคมุการจ่ายไฟในโรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพจนถึงการ
เช่ือมตอ่ (Synchronize) ระบบกบัการไฟฟา้เพื่อขายไฟให้แก่รัฐอีกด้วย 

ในกระบวนการผลติสนิค้าตา่งๆ นัน้ หวัใจการควบคมุเคร่ืองจกัร คือ การควบคมุความเร็วของมอเตอร์และระบบควบคมุ
อตัโนมตัิ ซึง่การเลอืกอปุกรณ์มาใช้กบัระบบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคมุเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ เป็นอยา่งดี ซึง่
เคร่ืองจกัรในแตล่ะประเภทจะมีความแตกต่างกนั เช่น เคร่ืองจกัรบางประเภทต้องการความเร็วที่คงที่และเที่ยงตรง เคร่ืองจกัร
บางประเภทก็ต้องการควบคมุต าแหน่งในการเร่ิมต้นและหยุด หรือเคร่ืองจกัรบางประเภทต้องการความเร็วให้สอดคล้องกนั 
ดงันัน้ ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าและคดัเลือกอปุกรณ์ควบคมุต่างๆ ตลอดจนการปรับแต่ง
เพื่อให้เหมาะสมกบัการผลติสนิค้านัน้ๆ  

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยท าการผลิตและประกอบตู้ ไฟฟ้า ณ 
โรงงานของบริษัท อีกทัง้จ าหน่ายเป็นสินค้าส าเร็จรูปโดยการสง่มอบให้ลกูค้า ณ โรงงานหรือสถานที่ของลกูค้า ซึ่งตู้ ไฟฟ้าของ
บริษัทที่สง่มอบให้ลกูค้าเพื่อใช้ในการควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรกลแบบอตัโนมตัิเป็นสว่นส าคญัที่ช่วยท าให้เคร่ืองจกัร
สามารถที่จะท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เนื่องจากระบบ PLC และการสือ่สารกบัอปุกรณ์ไฟฟา้อื่นๆ เป็นระบบ Network ซึง่
เป็นหน่วยประมวลผลที่สามารถเช่ือมต่อกบัโปรแกรมได้ เพื่อช่วยจดัการควบคมุ สัง่งาน รับค่าเซ็นเซอร์ตา่งๆ และก าหนดการ
ท างานของระบบควบคมุอตัโนมตัิ ที่บริษัทผลติขึน้มาส าหรับใช้งานควบคมุทางด้านเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
สามารถทนตอ่สญัญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีฝุ่ น ความชืน้ ละอองน า้ น า้มนั ใช้ในสภาพอากาศร้อน
หรือหนาว และการใช้งานที่ต้องท างานตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ระบบ PLC จึงเป็นที่นิยมส าหรับการน ามาควบคมุเคร่ืองจกัรกล
อัตโนมัติ ทัง้นี ้PLC ได้รับความนิยมเนื่องจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพสูง ราคาย่อมเยาประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ ตัง้แตง่านควบคมุเคร่ืองจกัร, การล าเลยีง, การควบคมุคณุภาพ ไปจนถึงกระบวนการตอ่เนื่อง    
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ธุรกิจระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อการขายไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยสามารถควบคมุ
พลงังานไฟฟ้าทัง้ในด้านหน่วยใช้งาน  MegaWatt (MW.) และหน่วยสญูเสีย MegaVar (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้า
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้หลายๆ เคร่ืองเข้าด้วยกนั รวมถึงการควบคมุการขนานเข้ากบัระบบของการไฟฟา้ (Grid Line)  

ประโยชน์ที่โรงงานอตุสาหกรรมจะได้รับจากสนิค้าประเภทตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร มีดงันี ้

1. ท าให้การท างานของเคร่ืองจกัรท างานเที่ยงตรงทัง้ความเร็วและขัน้ตอนการท างานตามความต้องการในการผลิต
สนิค้า  

2. เคร่ืองจกัรเก่าสามารถท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรับควบคมุการท างานของ
เคร่ืองจกัรจะเช่ือมโยงเข้ากบัระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่จะสัง่การไปยงัการท างานของเคร่ืองจกัรในแตล่ะสว่นเพื่อการ
ท างานตามล าดบัขัน้ตอน   

3. การผลิตสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนีถู้กผลิตขึน้เพื่อให้สามารถทนต่อ
สญัญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีฝุ่ น ความชืน้ ละอองน า้ น า้มนั ใช้ในสภาพอากาศร้อน
หรือหนาวได้เป็นอยา่งดี 

4. ผู้ใช้จะทราบปัญหาจากรายงานความผิดพลาดในการท างานของเคร่ืองจกัรซึง่ท างานผา่นระบบโปรแกรมรายงาน
ผลและวิเคราะห์ จะช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึน้ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่การผลติ 

5. กิจการสามารถขายไฟให้รัฐบาลได้ เนื่องจากอปุกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั ซึ่งเป็นระบบการควบคมุการ
จ่ายไฟในโรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพจนถึงการเช่ือมต่อระบบกบัการไฟฟา้เพื่อขายให้รัฐในกรณีที่ผลิตไฟฟา้เอง
และเหลอืใช้จากการผลติ 

ลกัษณะของสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร ส าหรับระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุม
อตัโนมตัิ (Drives and Automation) และตู้ ไฟฟ้าของระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสินค้าออก
ได้เป็น 2 กลุม่ 

1. Drives Panel (Motor Speed Control) ได้แก่ อปุกรณ์ควบคมุความเร็วของมอเตอร์  

1.1 DC Drives Panel : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการท างานของมอเตอร์กระแสตรง การขับโหลดที่ต้องการ
แรงบิดคงที่ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหล็ก และโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี ้ในอุปกรณ์ DC Drives ยงัสามารถให้พลงังานกลบัคืนเข้าไปในแหล่งจ่ายไฟ 
ในขณะของการหยดุมอเตอร์และลดความเร็วมอเตอร์อย่างรวดเร็ว (Regenerative Cycle) ท าให้ประหยดั
พลงังานด้วย 

1.2 AC Drives Panel (Inverter Panel) : เป็นอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
กระแสสลบั โดยใช้ขบัมอเตอร์ในงานทัว่ไปและงานท่ีใช้แรงบิดคงที่   

1.3 Soft-Start Panel : เป็นอุปกรณ์ทางเพาเวอร์อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถช่วยให้มอเตอร์ออกตวัอย่างนิ่มนวล
ขณะสตาร์ท ท าให้สามารถควบคมุ/ลดกระแสขณะสตาร์ท และลดการสกึหรอของระบบเคร่ืองกล ซึง่สนิค้า
ของบริษัทได้ผลิตขึน้มาให้สามารถสตาร์ทมอเตอร์หลายตวัเป็นล าดบัขัน้ตอน ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและ
พลงังานได้อยา่งมาก 

2. Motor ได้แก่ อปุกรณ์ที่เปลีย่นพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบแรงหมนุ 
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2.1 AC Motor มอเตอร์กระแสสลบั : เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กบัแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั มีลกัษณะโครงสร้าง
ง่าย ไมซ่บัซ้อนจะมีราคาถกูกวา่ DC Motor 

2.2 DC Motor มอเตอร์กระแสตรง : เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  มีการควบคมุแรงบิด
หรือความเร็วได้ง่ายกวา่ แตม่ีการบ ารุงรักษาสงูมากและราคาแพงกวา่ AC Motor  

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

ธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต ่าจะมีขนาดที่ต ่ากว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับ
แรงดนัไฟฟา้เพื่อน าไปใช้ในบ้านพกัอาศยัและมอเตอร์ขนาดกลางลงมาในโรงงาน สว่นระบบไฟฟา้แรงดนัปานกลางจะมีขนาด 
3.3-36 kV. โดยเป็นการแปลงระดบัลงมาเพื่อขบัเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภณัฑ์ตามขนาด
แรงดนัได้ดงันี ้

1. Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้าแรงดันต ่า (ขนาดต ่ากวา่ 1,000 Volt)  ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้
1.1 MDB (Main Distribution Board) 
1.2 MCC (Motor Control Center) 
1.3 Capacitor Panel   

2. Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง (ขนาด 3.3-36 kV.) ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้ 
2.1 Interconnecting Panel   
2.2 Turbine or Gas-Generator Panel   
2.3 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel  
2.4 Motor Starter Panel  
2.5 Medium Voltage Capacitor Panel  

2.1.2 ธุรกิจจากการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) 

บริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยรายใหญ่ในการจ าหนา่ยสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอปุกรณ์ไฟฟา้และอปุกรณ์ควบคมุ
โดยผลติภณัฑ์มาตรฐานท่ีจดัจ าหนา่ย อาทิเช่น 

                         ตารางแสดงยี่ห้อและประเภทสนิค้าที่บริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ย 

ย่ีห้อสินค้า ประเทศผู้ผลิต ประเภทสินค้า 
Hyosung เกาหลี                      AC Motor ขนาดใหญ่ 
WEG บราซลิ AC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก 

TT Electric   ฝร่ังเศส DC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก 
Danfoss(VACON) ฟินแลนด์ Inverter ขนาดแรงดนั 220-690V 
Parker Hannifin องักฤษ DC Drives 

Hitachi ญ่ีปุ่ น    Medium Voltage Inverter 
ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ก         LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank 
LS เกาหลี PLC, MCCB,Contactor,Overload และ MVSwitchgear Component 
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ตวัอยา่งสนิค้าส าเร็จรูปประเภทหนว่ย (Unit) สามารถแสดงได้ตามรูปภาพด้านลา่ง 

 
2.1.3 ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ย่อย (Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV. 

บริษัทด าเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69-115 kV. 
ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู โดยการสง่จ่ายพลงังานไฟฟา้จะเร่ิมต้นที่สถานีไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทยที่ระดบัแรงดนั 230 kV. หรือ 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั (Power Transformer) เพื่อลดระดบัแรงดนัเป็น 
33 หรือ 22 kV. การส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัผู้ ใช้ไฟต้องมีการลดระดบัแรงดนัอีกครัง้ โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดบั
แรงดันเพื่อให้มีระดับแรงดันที่ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถน าไปใช้ได้ ดังนัน้ ความมั่นคงและเสถียรในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าจึงมี
ความส าคญั เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟา้มีพลงังานไฟฟา้อยา่งต่อเนื่อง ปลอดภยัและมีคณุภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการน าอปุกรณ์ที่สามารถ
ควบคมุให้สามารถจ่ายพลงังานไฟฟา้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ พร้อมทัง้ระบบ SCADA ใช้เพื่อแสดงการรับและสง่ข้อมลูจากการ
ไฟฟา้ และรายงานพร้อมบนัทกึขัน้ตอนการท างานและสิง่ผิดปกติที่เกิดขึน้โดยสามารถควบคมุจากระยะไกลด้วยเส้นใยน าแสง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการติดตัง้สายเคเบิล้ส าหรับงานประกอบตู้ ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปและ
สถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable , MV Power Cable, Overhead & Underground Line, 
System Grounding เป็นต้น 

2.1.4 ธุรกิจการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair) 

บริษัทมีแผนกให้บริการ (Service) แก่ลกูค้าทัง้ที่อยู่ในระยะรับประกันและพ้นระยะเวลารับประกนัแล้ว โดย
งานบริการจะเกิดจากการทีล่กูค้าได้ติดตอ่มายงัฝ่ายบริการเมื่อสนิค้ามีปัญหาหรือใช้งานไมไ่ด้ เมื่อได้ตรวจสอบการท างานของ
เคร่ืองจกัรแล้ว ในกรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะน าเสนอการขายสินค้าประเภท unit ใหม่ เพื่อทดแทน unit เก่าที่ช ารุด 
หรือบางกรณีเป็นการให้บริการติดตัง้และดดัแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เคร่ืองจักรนัน้ๆ ท างานได้ตามปกติ ณ โรงงานลกูค้า 
นอกจากนัน้ยงัให้บริการตรวจสภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลกูค้า การให้บริการงานซ่อมแซม (Repair) และ
ขายอะไหลเ่พื่อให้สนิค้าอยูใ่นสภาพท่ีใช้งานตอ่ไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซอ่มสนิค้าเฉพาะสินค้าที่บริษัทขายให้เทา่นัน้  
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ภาพรวมธุรกิจของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองจักร 
                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D : โรงงาน/ 
เคร่ืองจักร 

E : Motor, 
    Drives Panel 

F : PLC, Touchscreen HMI  

 G : SCADA 
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ตารางแสดงค าอธิบายประเภทธุรกิจและผลติภณัฑ์ของบริษัท 
 

ภาพกว้าง ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ของ CPT 

ระบบ
ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้า 
(Power) 

A 
Substation ขนาดแรงดนั 
 115 kV 

 ให้บริการสร้างสถานจี่ายไฟฟา้ยอ่ย 
 ตู้ไฟฟา้ขนาด 24 kV 

B 

ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัปาน
กลาง (3.3-36 kV.) และ
อปุกรณ์ 

 Interconnecting Panel : ระบบการเช่ือมตอ่วงจร 
 Turbine or Gas Generator Panel : ระบบการควบคมุการท างาน

ของเคร่ืองกงัหนัผลติไฟฟา้ 
 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel : ตู้ระบบการสง่กระแสไฟฟา้ 
 Motor Starter Panel : ตู้ควบคมุการเปิดการท างานมอเตอร์ 
 Medium Voltage Capacitor Panel : ตู้ควบคมุตวัเก็บประจเุพื่อแก้ 

Power factor 

C 
ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัต ่า  
(220-690V.) และอปุกรณ์ 

 MDB (Main Distribution Board) : แผงจ่ายไฟฟา้ขนาดใหญ่รับไฟ
จากการไฟฟา้ 

 MCC (Motor Control Center) : ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ 
 Capacitor Panel : ตู้ควบคมุตวัเก็บประจ ุ

โรงงาน
ลูกค้า 

D 

ตวัอยา่งกระบวนการผลติของโรงงานน า้ตาล ซึง่แบง่เป็น 
1. โรงผลติไฟฟา้น าเข้าหรือขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้และจา่ยไฟฟา้ให้ 
2. สว่นโรงงานน า้ตาลเพื่อท าการผลติน า้ตาล 

ระบบ
ควบคุมการ
ท างานของ
เคร่ืองจักร 
(Control)  

E 

ตู้ไฟฟา้เพื่อควบคมุการ
ท างานของเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

 Drive Panel (Motor Speed Control) : อปุกรณ์ควบคมุความเร็ว
มอเตอร์ 

 Motor : อปุกรณ์ที่เปลีย่นพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบ
การขบัเคลือ่นโดยการหมนุ 

F 
PLC (Programmable 
Logic Control)  

 PLC SYSTEM : ระบบอตัโนมตัิที่ได้รับการปอ้นข้อมลูไว้ส าหรับ
ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัร 

G หน้าจอ SCADA 

 SCADA SYSTEM : ระบบตรวจสอบข้อมลูแบบ Real-time ใช้ในการ
ตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคมุการท างานของระบบ
อตุสาหกรรมและงานวิศวกรรมตา่งๆ พร้อมแสดงผลการท างานและ
รายงานความผดิพลาด 
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ตัวอย่างของระบบการควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้าก าลัง   

 ระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการสื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: ใช้ใน
งานโรงงานน า้ตาลเพื่อควบคมุเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า (Generator) ให้ท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกนัจ่ายไฟฟา้
แรงดนัระดบักลางให้แก่เคร่ืองจกัรต่างๆ ของโรงงาน และควบคมุการขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาค (PEA) 
หรือการไฟฟา้ฝ่ายผลติ (EGAT) 

 
 
 
 
 
 ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ 

 ระบบการควบคุมความเร็วพร้อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้อมระบบ PLC และการ
สื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: ใช้เพื่อควบคมุลกูหีบและลกูป้อนของโรงงานน า้ตาล ให้แต่ละสว่นท างาน
สอดคล้องและตอ่เนื่อง รวมถึงการควบคมุ Shredder และมีดตดัอ้อยของโรงงานน า้ตาล 

 
 

 
 

 

 

ภาพแสดงระบบควบคมุความเร็วพร้อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้อมระบบ PLC และ 
การสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ 

 ระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเร็วมอเตอร์ในการขับเคลื่อนเคร่ืองจักร โดยควบคุมด้วยระบบ 
PLC และการสื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้ควบคุมความเร็วและขัน้ตอนการท างานโดย PLC ซึ่ง
สือ่สารกบั Inverter พร้อมด้วยระบบคืนพลงังานให้แก่ระบบไฟฟา้ ส าหรับระบบควบคมุหม้อป่ันน า้ตาลในโรงงานน า้ตาล 

 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเร็วโดยระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ 
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 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้อมระบบ PLC เชื่อมโยงกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: 
High Voltage Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แบบ Turnkey Project รวมถึงการแสดงผลและควบคุมผ่าน
ระบบเส้นใยน าแสง (Fiber Optic)    

 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟา้ยอ่ย) พร้อมระบบ PLC เช่ือมโยงกบัระบบ 
การรายงานผลและควบคมุผ่านเส้นใยส าแสง 

 Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดัน 6,600 Volt ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้: ใช้ในป๊ัมน า้ขนาดใหญ่ในเหมือง
แม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งลกัษณะการใช้งานชุด  Motor Starter จะติดตัง้อยู่บนแพเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไป
ตามจดุตา่งๆ ของเหมืองซึง่มีลกัษณะเป็นบอ่น า้  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

 การควบคุมความเร็ว AC Motor: ขนาดแรงดนัระดบั 3,300 ถึง 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย Medium 
Voltage Inverter พร้อมระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับความเร็วของพดัลมหรือป๊ัมขนาดใหญ่ที่ใช้
อยูแ่ล้วหรือสร้างขึน้ใหม ่ซึง่มีผลโดยตรงตอ่การประหยดัพลงังานอยา่งต่อเนื่อง ผลลพัธ์คือการประหยดัคา่ไฟฟา้และลดการสกึ
หรอของเคร่ืองจกัร 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง การควบคมุความเร็ว AC Motor 
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 การเปลี่ยนระบบการควบคุมเคร่ืองจักรเก่าโดยการเปลี่ยนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC 
และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: เปลี่ยนการควบคมุด้วยระบบที่ทนัสมยัของระบบควบคมุความเร็วของ
เคร่ืองจกัรผลติกระดาษและผลติเหลก็เส้นท่ีใช้อยูแ่ล้วเพื่อเพิ่มผลผลติและคณุภาพและการประหยดัพลงังาน 

 
 
 

 
 

 
ภาพแสดงการเปลี่ยนระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรเก่าโดยการเปลี่ยนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC และระบบรายงานผล 

จากคอมพิวเตอร์ 

2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

2.2.1 กลุ่มลูกค้าและการจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 กลุ่มลูกค้า 

ผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจะอยูใ่นธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรมซึง่ต้องการวางระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบ
ควบคุมระบบไฟฟ้า สดัส่วนกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 และกลุ่มผู้ จัดจ าหน่าย (Distributor) 
ประมาณร้อยละ 10 ของลกูค้าทัง้หมด ที่ผา่นมาบริษัทเร่ิมมีลกูค้ารัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจบ้าง อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั แบง่ลกูค้า
ของบริษัทออกเป็นดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรงงานอตุสาหกรรม (Factory) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละประมาณ 90 ของรายได้จากการขายและบริการใน
ระหว่างปี 2557 –2560 ลกูค้ากลุม่นีค้ือ เจ้าของโรงงานอตุสาหกรรมที่ต้องใช้เคร่ืองจกัรในการผลิตสินค้า ได้แก่ โรงงานน า้ตาล 

CPT 

กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์บริษัท 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ผู้จดัจ าหน่าย (Distributor) 

ขายตรงผ่านทีมขายของบริษัท 

BID งาน 

ลกูค้าสัง่ผลิต (OEM) 

งานก่อสร้าง อาคารสงู 

รัฐวสิาหกิจ – อนาคต 
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โรงงานกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงานซีเมนต์ เป็นต้น  โดยกลุม่อตุสาหกรรมหลกัได้แก่อตุสาหกรรมโรงงานน า้ตาลซึ่งมี
สดัสว่นในระหวา่งปี 2557 - 2560 ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรม  

การพิจารณาเลือกลกูค้า บริษัทจะพิจารณาจากประวตัิและช่ือเสียงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา ฐานะการเงิน และ
ประวตัิการช าระเงินในอดีต ถ้าเป็นลกูค้าใหม่จะได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพที่เพียงพอในการช าระหนีห้รือไม่ นอกจากนี ้
บริษัทจะมีการเรียกเก็บเงินมดัจ าล่วงหน้าจากลกูค้าร้อยละ 20-30 ของมูลค่าสัง่ซือ้ ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้สินค้าโดยที่ยงัไม่มี
ก าหนดการสง่มอบ และ/หรือ กรณีครบก าหนดการยืนราคา ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการช าระเงินอยูท่ี่ 60 วนั 

2. บริษัทผู้จดัจ าหนา่ย (Distributor) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการในระหว่าง
ปี  2557 - 2560 สว่นใหญ่เป็นการขายสนิค้าประเภท Unit โดยการพิจารณาเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยเพื่อลดความเสีย่งในการรับช าระ
เงิน บริษัทจะพิจารณาจากประวตัิและช่ือเสียงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา และฐานะการเงินของผู้ จัดจ าหน่าย  จะได้รับการ
ประเมินว่ามีศกัยภาพที่เพียงพอในการช าระหนี ้นอกจากนี ้บริษัทจะมีการเรียกเก็บเงินมดัจ าลว่งหน้าจากลกูค้าร้อยละ 20-30 
ของมลูคา่สัง่ซือ้ ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้สนิค้าโดยที่ยงัไมม่ีก าหนดการสง่มอบ และ/หรือ กรณีครบก าหนดการยืนราคา ทัง้นี ้บริษัท
มีนโยบายการให้เครดิตการช าระเงินอยูท่ี่ 60 วนั ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้เพิ่มจ านวนตวัแทนจ าหนา่ย (Distributor)  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการให้วงเงินสนิเช่ือกบั Distributor ที่ชดัเจนขึน้ โดยก าหนดเป็นกลุม่ลกูค้า หลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาเพื่อก าหนดวงเงินและการให้เครดิตเทอม ซึ่งพิจารณาจากประวตัิการช าระเงินและปริมาณการสัง่ซือ้  ตลอดจน
อ านาจการอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ลกูค้ารายใหม่ ต้องจ่ายช าระเป็นเงินสดเท่านัน้ ไม่มีเครดิตเทอม และต่อมาหากมีการซือ้ต่อเนื่องเป็นเวลา
ติดต่อกัน 6 เดือน โดยมีจ านวนเงินสะสม 100,000 บาท สามารถย้ายกลุ่มเป็นลกูค้าที่ให้วงเงินได้  ยกเว้น 
กรณีลกูค้ารายใหม่เป็นลกูค้ารายใหญ่ที่น่าเช่ือถือและมีฐานะการเงินดี จะมีการพิจารณาวงเงินสินเช่ือ และ
เครดิตเทอม 

2. ลกูค้ารายเดิมที่ไมม่ีประวตัิการผิดนดัช าระหนี ้โดยก าหนดวงเงินสินเช่ือและระยะเวลาการให้เครดิดเทอม ซึง่
ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้จดัการฝ่ายขาย ดงันี ้ 

- ประวตัิการซือ้ต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ก าหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 200,000 บาท ให้เครดิต
เทอม 7-30 วนั 

- ประวัติการซือ้ต่อเดือน 100,001-500,000 บาท ก าหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้
เครดิตเทอม 30-45 วนั 

- ประวตัิการซือ้ต่อเดือน ตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป ก าหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้
เครดิตเทอม 30-60 วนั 

3. กลุ่มลกูค้าสัง่ผลิต (OEM) บริษัทมีลกูค้าประเภทสัง่ผลิต กล่าวคือ เป็นลกูค้าที่สร้างเคร่ืองจักรส าหรับผลิตสินค้า
ประเภทต่างๆ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้ผลิตสินค้าและพฒันาระบบควบคุมที่ทันสมยั ง่ายในการใช้งานเพื่อให้
เคร่ืองจกัรนัน้ๆ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สดัสว่นของลกูค้า OEM ยงัเป็นสดัสว่นเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ 
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4. กลุม่ลกูค้างานก่อสร้าง บริษัทเร่ิมพฒันาสินค้าส าหรับกลุม่ลกูค้างานก่อสร้าง ซึ่งมีผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวเนื่องกบัระบบ
ควบคมุตู้ ไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้า เช่น การติดตัง้ Busduct คือทางเดินไฟฟ้าส าหรับสง่จ่ายระบบไฟฟ้า มีลกัษณะเป็นแท่งตวัน า 
ท าด้วยทองแดงหรืออลูมิเนียม และ Cast Resin Transformer คือหม้อแปลงไฟฟ้าเคลือบเรซิ่น และ RMU ซึ่งหมายถึง 
Switchgear ขนาด 24 kV. ในระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า มีหน้าที่ตดัต่อและป้องกนัความเสียหายจากการใช้กระแสไฟฟา้
เกินพิกดัหรือไฟฟา้ลดัวงจร ปัจจบุนัสดัสว่นรายได้จากลกูค้าสว่นนีย้งัไมม่ีนยัส าคญั 

5. รัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านมา บริษัทได้งานอ้างอิงและสง่มอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ กรม
ชลประทาน เป็นต้น รวมถึง บริษัทจดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (East Water) ซึ่งจดัตัง้โดย
มติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอนัใกล้ บริษัทจะเข้าถึงกลุม่ลกูค้ารัฐวิสาหกิจให้มากขึน้ เช่น การประปา การไฟฟา้
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นต้น ในส่วนของงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) บริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางและขัน้ตอนในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐในการร่วมประมูลงานตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสนบัสนนุภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทคนไทยเพื่อให้มีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศ ซึ่ง CPT เป็นหนึ่งในบริษัท
คนไทยที่มีคณุสมบตัิครบตามที่ระบไุว้ตามประกาศเว็ปไซต์ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปิดโอกาสให้ร่วมประกวด
ราคา โดยไม่ได้ก าหนดรายช่ือที่อนุญาต (Approved list) และบริษัทคาดว่าหลงัจากการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่ประชาชน 
บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสามารถร่วมประมลูงานในส่วนรัฐวิสาหกิจหรือกลุม่ราชการได้มากขึน้ โดยสินค้าของ
บริษัทท่ีจะน าเสนอมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับเช่นกนั  

ทัง้นีใ้นปี 2557 -2560 สามารถสรุปสดัส่วนรายได้จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในช่วง 3 ปี
ย้อนหลงั ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายได้จากการขายและบริการในประเทศและตา่งประเทศปี 2557 – 2560 

 
บริษัทสามารถสรุปตวัอยา่งรายช่ือลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศที่มีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมในช่วง 3 ปี

ที่ผา่นมา (2558 –2560) ให้ทราบพอสงัเขป ดงันี ้ 

ตารางแสดงตวัอยา่งลกูค้าในประเทศแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท 
1. น า้ตาล 1. กลุ่มมิตรผล 7. กลุ่มโรงงานไทยรุ่งเรือง 

2. กลุ่มน า้ตาลคริสตอลล่า 8. กลุ่มน า้ตาลบ้านโป่ง 

3. กลุ่มน า้ตาลเคไอ 9. กลุ่มน า้ตาลราชบรีุ 
4. กลุ่มน า้ตาลครบรีุ 10. กลุ่มน า้ตาลขอนแก่น 
5. กลุ่มน า้ตาลบรีุรัมย์ 11. กลุ่มน า้ตาลไทย 

รายได้จากการ
ขายและบริการ 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

-  ในประเทศ 890.30 83.38 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 1,219.07 98.62 

-  ตา่งประเทศ 177.45 16.62 50.60 4.77 67.24 5.48 17.03 1.38 

รวม 1,067.75 100.00 1,060.95 100.00 1,227.43 100.00 1,236.10 100.00 
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ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท 
6. กลุม่น า้ตาลเกษตรไทย (Kaset Thai Sugar)  

2. เหลก็ กลุ่มบมจ. มิลล์คอน สตีล  บจ. ดานิล่ีฟาร์อีสต์ 

 บจ. ที.ซี. เมทอล เวร์ิค บมจ. ไทยง้วนเมทลั 

 บจ. ไทยสตีลเซอร์วสิเซ็นเตอร์ บจ. ไทยสตีลโปรไฟล์ 

 บจ. ผาทองกิจสตีลอินดสัตรี ้ บจ. มากอตโต 

 บจ. ยไูนเตด็คอยล์เซน็เตอร์ บจ. ราชสีมา ผลิตเหล็ก 

 บจ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ บมจ. สยามสตลิซินดเิกต 

 บมจ. สามชยั สตีล อินดสัทรี บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป 

 บจ. เหล็กสยามยามาโตะ บมจ. อลคูอน 

 บจ. เอ็น.เอช.เค.สตีล  

3. กระดาษ  กลุ่มกระดาษแข็งไทย กลุ่มสยามบรรจภุณัฑ์ 

 กลุ่มเอสซีจี (SCG) บจ. คมิเบอร์ล่ีย์-คล๊าค 

 บมจ. ดบัเบิล้ เอ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์  

 บจ. ไทยเปเปอร์มิลล์ บจ. บรูพาอตุสาหกรรม 

 บจ. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ บจ. มหาชยัคราฟท์เปเปอร์ 

 บมจ. ยไูนเตด็เปเปอร์ บจ. ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ 

 บจ. อินเตอร์ แปซฟิิค เปเปอร์ บจ. เอเซียคราฟท์เปเปอร์ 

 บมจ. อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ บจ. เอ็นไวรอนเม็นท์ พลัพ์แอนด์ เปเปอร์ 

4. ซีเมนต์ บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (แก่งคอย) บจ.  ปนูซเิมนต์ไทย (ทา่หลวง) 

 บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (ล าปาง) 

 บมจ. ปนูซีเมนต์เอเชีย บจ. เอสซีจี ซีเมนต์ 

5.  ยางและยางรถยนต์ กลุ่มแพน อิโนเวชัน่ กลุ่มสยามมิชลิน 

 บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) บจ. ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ 

 บจ. ดีสโตน บจ. บริดจสโตนกรุ๊ป (ประเทศไทย) 

 บจ. พี ไอ อินดสัทรี บจ. แม็กซิส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

 บจ. ยางโอตานิ บจ. ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) 

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

 บจ. ไออาร์ซี บมจ. ฮัว้ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)  

 บจ. คอนตเินนทอลไทร์ส ประเทศไทย  

6. พลาสติกและเคมีภณัฑ์ กลุ่มบมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) บจ. ซี พี อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 

 บมจ. ทีพีไอโพลีน บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 

 
บมจ. ไทยนามพลาสตกิส์ บจ. ไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ 
บมจ. ไทยฟิล์ม อินดสัตร่ี บจ. ไทยวฒันาพลาสตกิ 

http://www.thaifranchisecenter.com/factory/detail.php?id=1757
https://smelink.net/company/thai-paper-mill-co-ltd.html
http://www.mahachaikraftpaper.com/mkp_t/mkpthai.html
https://smelink.net/company/asia-kraft-paper-co-ltd.html
http://ftimatching.com/search_detail.php?entrepreneurs_id=271
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ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท 
บจ. นครหลวงอตุสาหกรรมพลาสติก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

บมจ. ทีพีไอโพลีน บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 

บมจ. โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ บมจ. วคิ แอนด์ ฮคุลนัด์ 

 บจก.สริุนทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 

 บจ. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชัน่ บมจ. ไออาร์พีซี 

7. สิง่ก่อสร้าง บมจ. กสท โทรคมนาคม  การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

 
บจ. นภสันนัท์ พร็อพเพอร์ตี ้(มหาวิทยาลยั
รังสิต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 บจ. วี.เอ็ม.พี.ซี. บจ. เลีย้งถาวร 

 บจ. สยาม อลัฟ่า เทค สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชมุพร 

 บจ. สิริทนง พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. สินทรัพย์ดงิโก้ 

 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ 

 บจ. เอสแอนด์ดบับลิว เพาเวอร์ พลสั 
(รพ.กณัทรลกัษณ์ )  

บจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ 

 บจ. เอเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. ไอ.เอส.อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
(รพ.103 เวียงจนัทน์) 

8. สถานีไฟฟา้ยอ่ยและ
บริการติดตัง้สายเคเบิล้ 

บจ. ก าแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ บจ. เพาเวอร์โซลูชัน่ เทคโนโลยี (AEC 
Market) 

 บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก (อีสท์ วอเตอร์) 

บจ. ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม 

 บจ. ปรินทร (BITEC2) บจ. เมโทร อินดสัเตรียล ปาร์ค 

 บจ. ยางโอตานิ บจ. รังสิต พลาซา่(Future Park) 

 บจ.สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ (Terminal 21) บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป 

 บจ. แอดวานซ์ ไฟเบอร์ Continental Tyres 

 บมจ. อลคูอน  

9. รัฐบาล กรมชลประทาน การประปาส่วนภมูิภาค 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ) 

 
ตารางแสดงตวัอยา่งลกูค้าตา่งประเทศแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท ประเทศ 
1. น า้ตาล Mitr Lao (กลุ่มบริษัทน า้ตาลมิตรผล) ลาว 

Sawannakhet Sugar ลาว 

Koh Kong Sugar (กลุ่มเคเอสแอล) กมัพชูา 

http://www.baanfinder.com/th/developer/32125_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท ประเทศ 
Phnompenh Sugar กมัพชูา 

PT. Adikarya Gemilang PS  อินโดนีเซีย 
PT. Pemukasakti Manisindah อินโดนีเซีย 

 Universal Robina Corporation ฟิลิปปินส์ 

2. ซีเมนต์ YTL Cement Bhd  มาเลเซีย 

 Kampot Cement Co., Ltd กมัพชูา 

 Khammouane Cement Co., Ltd ลาว 

 KBZ Industries Ltd เมียนมาร์ 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทแบง่เป็นการจ าหน่าย 2 ช่องทาง โดยการติดตอ่ผู้ ซือ้โดยตรงผา่นฝ่ายขายของ
บริษัทและการจ าหนา่ยผา่นตวัแทนจ าหนา่ย  โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1. การจดัจ าหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท(Direct Contact): บริษัทใช้กลยทุธ์การขายตรงในการขายสนิค้า
ระบบควบคุมเคร่ืองจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลงานในอดีตของบริษัทเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า  โดยให้
เจ้าหน้าที่ขายโครงการที่มีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีท าการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่ใช้เป็นระบบควบคมุเคร่ืองจกัรให้กับ
กลุ่มลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งขัน้ตอนของการเลือกซือ้ของบริษัทเอกชนในบางแห่ ง บริษัทจะต้องเสนอราคาเพื่อ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่อื่นด้วย นอกจากนี ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะติดตามขา่วสารเก่ียวกบังานก่อสร้างโรงงานใหม่ๆ  เพื่อเข้าเสนอ
แนะน าผลติภณัฑ์  รวมถึงการเข้าเสนอระบบการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเก่าให้มีการผลติที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ ปัจจบุนั บริษัทมี
พนกังานจ านวน 174 คน โดยแบง่ทีมพนกังานขาย 12 คน แบง่เป็น 4 ทีม มีทัง้ทีมขายในประเทศและตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ติดต่อกับบริษัทโดยตรงเนื่องจากได้รับข้อมูลบริษัทจากการโฆษณา จาก
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารของบริษัทและบางสว่นเป็นการแนะน าจากลกูค้าเก่า   

2. การจัดจ าหน่ายผ่านผู้จัดจ าหน่าย (Distributor): บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจ าหน่าย เพื่อช่วยในการ
กระจายสนิค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทให้กบัลกูค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั   

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกผู้จดัจ าหนา่ย โดยจะต้องมีประสบการณ์และมีกลุม่ลกูค้าที่ชดัเจน มียอดการซือ้
ที่แนน่อน และมีประวตัิการช าระเงินที่ตรงต่อเวลา ประเภทอปุกรณ์ที่จ าหนา่ยผา่นให้ผู้จดัจ าหนา่ย ได้แก่  MCCB, Contactor, 
Overload, PLC, Inverter เป็นต้น ปัจจุบนั บริษัทมีบริษัทผู้จดัจ าหน่าย 8 ราย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ราย 
และเขตต่างจงัหวดั 3 ราย ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอราคาที่ผู้ จดัจ าหน่ายสามารถไปขายได้มีก าไร และมีการจดังานเลีย้งสงัสรรค์
ประจ าปีเพื่อรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทและผู้จดัจ าหนา่ย 

บริษัทมีสดัส่วนการจัดจ าหน่ายผ่านการจัดจ าหน่ายโดยตรง และผ่านตัวแทนจ าหน่ายเฉลี่ย (ปี  2557 - 2560) 
ประมาณร้อยละ 90 ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการตามล าดบั   
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2.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด 

  บริษัทมีการก าหนดกลยทุธ์ในการแขง่ขนัเพื่อรักษาฐานลกูค้าที่มีอยูเ่ดิมรวมทัง้เพื่อเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาด
ของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 

 บริษัทให้ความส าคญักบัการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้มี
ราคาเหมาะสมสามารถแขง่ขนัได้ ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตลอดมา ทัง้นี  ้สินค้าของ
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น ระบบการบริหารคณุภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008, กระบวนการตรวจสอบคณุภาพได้ตามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็นต้น  

2. ความหลากหลายของระบบควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้าครบวงจร 

บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัรโดย PLC ซึ่งสื่อสารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส าหรับ
ควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ ตู้ควบคมุระบบการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคมุอตัโนมตัิ และ
ระบบตู้ไฟฟา้ก าลงั ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมได้ การขยายตลาด
โดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัทไปยงัภาคเอกชนส าหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาโรงงานน า้ตาล
เพียงอยา่งเดียว อนัได้แก่  

a. การเพิ่มงานประเภท Gas Insulated Substation (GIS) Substation คือ สถานีไฟฟ้าแรงสงูแบบใช้ฉนวน
ก๊าซ ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟให้แก่ BITEC2 เทอร์มินลั 21 (โคราช) ฟิวเจอร์ฟาร์ค บจ.คอนติเนนทอลไทร์ส 
(ระยอง) และจะเป็นงานอ้างอิงที่จะรับงานต่อไปในอนาคตทัง้กบัหน่วยงานราชการและเอกชน  เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภมูิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงโครงการบริหารจดัการน า้ของสว่นงานรัฐบาล ท่ีต้องใช้ป๊ัมน า้ขนาดใหญ่ที่จะต้องใ ช้
ระบบไฟฟ้าส าหรับสถานีสบูจ่ายน า้  รวมถึงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูซึ่งจะเกิดขึน้ใน
อนาคตอีกด้วย    

b. การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออปุกรณ์ที่ควบคมุความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่
ใช้ในการขบัพดัลมและป๊ัมน า้เพื่อการประหยัดพลงังาน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่ กลุม่โรงงาน
ปูนซีเมนต์ เช่น Kampot Cement , SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง  กลุ่มโรงงานน า้ตาล (ธุรกิจน า้ตาลและ
ธุรกิจผลติไฟฟา้) Glow Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอตุสาหกรรม สาขาภเูขียว สาขาภหูลวง น า้ตาลสงิห์บรีุ น า้ตาลนิวกรุง
ไทย น า้ตาลมิตรกาฬสินธุ์ อตุสาหกรรมน า้ตาลโคราช น า้ตาลขอนแก่น กลุม่อาหาร เช่น อายิโนะโมะโต๊ะ  และจะขยายไปยงั
ลกูค้าขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆ ซึง่ต้องการประหยดัพลงังาน 

c. การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter  คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาด
ใหญ่เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในการสตาร์ท ซึ่งอุปกรณ์ดงักล่าวตัง้เป้าหมายในการน าเสนองานในโครงการที่
เก่ียวกบัการจดัการน า้ เช่น การประปานครหลวง กรมชลประทาน ส านกังานระบายน า้กรุงเทพฯ รวมถึงโครงการบริหารจดัการ
น า้ในอนาคต ซึง่หน่วยงานดงักลา่วจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ป๊ัมน า้ขนาดใหญ่ 

3. การให้บริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว 

เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทมีนโยบายการให้บริการที่สร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลกูค้าตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมทีีมงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของ
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ลกูค้าอย่างถกูต้องแล้วจึงสง่ใบเสนอราคา และหลงัจากได้งานแล้วจะมีทีมวิศวกรออกส ารวจและเก็บรายละเอียดทัง้หมดเพื่อ
เป็นข้อมูลในการผลิตโดยปรับจากแบบมาตรฐานของบริษัทแล้วส่งแบบทัง้หมดให้ลกูค้าอนุมตัิเพื่อผลิตตู้ควบคุมต่างๆ ณ 
โรงงานของบริษัทเมื่อผลิตเสร็จจะสง่มอบสินค้าตรงเวลาและตรงความต้องการของลกูค้า โดยหลงัจากสง่มอบจะมีทีมงานที่
เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อแนะน าการติดตัง้อย่างถกูต้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดปัญหา
ระยะยาว พร้อมทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สงูในการปรับแต่ง เพื่อให้เคร่ืองจักรท างานสมบูรณ์แบบตามความต้องการของ
ลกูค้า เป็นต้น ท าให้ช่วยลดปัญหาการหยุดของเคร่ืองจักรระหว่างการผลิต และลดค่าใช้จ่ายให้โรงงานเป็นอย่างมาก โดย
บริษัทมีการจดัให้มีการฝึกอบรมด้านการบริการและด้านเทคนิคที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ให้แก่พนกังาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะในการท างานและสามารถตอบปัญหาให้กบัลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง    

4. ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท 

บริษัทมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนีม้านานกว่า 30 ปี และด้วยประสบการณ์และ
ความสมัพนัธ์ที่ดีของทีมงานกบับริษัทลกูค้า และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความรู้และจดัอบรมให้แก่ลกูค้าที่ใช้งาน
เป็นอย่างดี ท าให้บริษัทได้รับความเช่ือถือถึงความสามารถในการท างานให้บรรลไุด้ตามเป้าหมาย และได้รับการยอมรับอยา่ง
กว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ท างานหลายๆ โครงการอยา่งตอ่เนื่อง เช่น โรงงานน า้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ
และเยื่อกระดาษ โรงงานเหลก็เส้น โรงงานยางรถยนต์ เป็นต้น 

5. การมีโรงงานผลิตเป็นของบริษัทเอง 

บริษัทมีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งสามารถประกอบตู้ควบคุมได้ถึง 2,500 ตู้ ต่อปี ขึน้อยู่กับค าสัง่ซือ้ของลูกค้า
เนื่องจากบริษัทมีพืน้ที่ของโรงงานผลิตเพียงพอที่จะรองรับค าสัง่ซือ้ จากการที่บริษัทมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง จึงท าให้
บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุในการผลิตได้ดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้เพิ่ม
ประสทิธิภาพในการตอบสนองความต้องการระบบงานให้ได้หลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งขึน้ อีกทัง้จะจดัตัง้โรงงานแหง่ใหม่
โดยมีการซือ้เคร่ืองจกัรใหมจ่าก AMADA เพื่อผลติตู้  Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ไฟเฉพาะแบบ Type Test ภายใต้
การร่วมมือจากบริษัทตา่งชาติโดยการซือ้ลขิสทิธ์ิ (License) พร้อมผู้ เช่ียวชาญมาให้ค าแนะน าในการผลติ  

6. การขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลกูค้าในทุกกลุ่ม 

ปัจจบุนั บริษัทมีการผลติตู้ระบบควบคมุและตู้ไฟฟา้ให้กบัฐานลกูค้าในหลากหลายโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนี ้
ยงัมีแผนขยายตลาดทางด้านอาคารสงูโดยการจดัจ าหน่ายสินค้าประเภทแท่งทองแดงส าหรับน ากระแสไฟฟ้า (“Busduct”), 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งซึ่งเคลือบด้วยเรซิ่น (Cast Resin Transformer), Switchgear ในระบบจ่ายไฟฟ้า (Ring Main Unit 
(“RMU”)) และขยายตลาดต่างประเทศโดยการสร้างทีมขาย เพื่ออ้างอิงผลงานในอดีตของบริษัทไปน าเสนอ เช่น ตู้ ระบบ
ควบคมุต่างๆ ในโรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตเหล็กเส้น เป็นต้น การขยายตลาดเหลา่นีจ้ะช่วยให้บริษัทมี
การเติบโตของยอดขายได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการขยายไปยงัลกูค้าตา่งประเทศด้วย 

บริษัทได้มีโอกาสส่งผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่า 
เป็นต้น เนื่องจากประเทศดงักลา่วอยู่ในระหว่างการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การขยายโรงงานอตุสาหกรรมและ
ระบบพลงังานไฟฟ้า สง่ผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในประเทศเหลา่นีส้งู ซึ่งบางสว่นเป็นการขายลกูค้าบริษัทไทยที่
ขยายโรงงานไปเปิดสาขาในต่างประเทศ และบางส่วนก็ขายตรงให้ลูกค้าต่างประเทศ ดังนัน้เพื่อเป็นการขยายตลาด
ต่างประเทศให้เติบโตมากขึน้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดตัง้บริษัทสาขาในต่างประเทศเพื่อน าเอาผลงานต่างๆ ที่ประสบ
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ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของลกูค้าในไทยไปเสนอให้แก่ตลาดต่างประเทศซึ่งมีการพฒันาการของเคร่ืองจกัรและการผลติ
เหมือนกบัประเทศไทยในอดีตที่ผา่นมา  

2.2.3 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาตามราคาต้นทนุของผลิตภณัฑ์และบริการบวกอตัราก าไรขัน้ ต้นมาตรฐาน 
(Standard Gross Margin) ที่เหมาะสม โดยต้นทนุจะประกอบด้วย ต้นทนุวสัดอุปุกรณ์ ต้นทนุสว่นประกอบ ค่าแรงทางตรงที่
ค านวณจากประมาณการชัว่โมงการผลิตที่คาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริการ 
ต้นทนุทางการเงิน และโสหุ้ยการผลติที่ปันสว่นเข้างาน คา่เผ่ือเหลอืเผื่อขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และประมาณการคา่ใช้จ่าย
หลงัจากการสง่มอบสินค้า เช่น ค่าเดินทางและคา่ที่พกัของวิศวกร หรือ ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัสินค้า (Warranty) เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยงัมีการประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากเงินเดือนฝ่ายขาย โบนสั ค่าลว่งเวลาที่เป็นคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง และจะมี
ค่าประมาณการค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยทีมงานฝ่ายวิศวกรและ
ฝ่ายผลิต จะต้องร่วมกนัค านวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์และชัว่โมงการผลิตรวมถึงชัว่โมงการท างานของฝ่ายบริการ กรณีที่ต้อง
สัง่ซือ้อปุกรณ์หรือสว่นประกอบจากต่างประเทศ จะต้องเผ่ือค่าอตัราแลกเปลี่ยนในการค านวณต้นทนุด้วย บริษัทจะก าหนด
ราคาให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ และไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัทางด้านราคาโดยการตดัราคาแขง่กบัผู้ประกอบการรายอื่น 
แตจ่ะเน้นเร่ืองคณุภาพสนิค้าและการให้บริการท่ีรวดเร็ว  และมีการให้สว่นลดทางการค้าตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทจะ
พิจารณาขึน้ราคาหากเกิดกรณีราคาต้นทนุสินค้าเพิ่มขึน้ บริษัทจะติดตามการเคลื่อนไหวราคาสินค้าอยา่งใกล้ชิดและจองซือ้
เพื่อให้สามารถบริหารต้นทนุในการสัง่ซือ้สนิค้าได้  

2.2.4 นโยบายการจ่ายค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า   

 เนื่องจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทจ าเป็นต้องมีบคุคลภายนอกที่จะมีสว่นช่วยให้การขายประสบ
ความส าเร็จ ทัง้ในการให้ค าปรึกษา และการประสานงานขาย บริษัทได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกบั
ค่าตอบแทนคา่ที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้าที่จ่ายให้บคุคลภายนอก ซึ่งได้มีเกณฑ์ในการพิจารณาอตัราการ
จ่ายค่าผลตอบแทน ตามปัจจยัที่ต่างกนัในแต่ละงานหรือโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกนัตามสถานที่ติดตัง้ จ านวนบคุลากร ผู้ท า
หน้าที่ติดตอ่ ประสานงาน รวมถึงผู้ เช่ียวชาญ ซึง่มีความรู้ประสบการณ์ที่จ าเป็นต้องปรึกษา โดยการอนมุตัิคา่ตอบแทนทัง้กรณี
ค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้า ต้องผ่านการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจตามล าดบัขัน้ที่นโยบายก าหนด การขอ
อนมุตัิการคา่ตอบแทนผู้ เสนอจะต้องระบเุหตผุลทกุกรณี   

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี บริษัทมีหลกัการก ากบัดแูลดงันี ้การจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษา ค่า
ประสานงานขาย และค่านายหน้า จะต้องเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมการ พนกังานของบริษัทและไม่ใช่พนกังานของ
บริษัทลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว รวมทัง้ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ การจ่าย
ค่าตอบแทนต่อเมื่อ บริษัทได้รับช าระเงินจากลกูค้าแล้วเท่านัน้ จะก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบข้อมูล
การจ่ายคา่นายหน้า คา่ที่ปรึกษา และคา่ประสานงานขาย เพื่อให้มัน่ใจในความจ าเป็น ความสมเหตสุมผลและความเหมาะสม
ของการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
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2.2.5 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  

บริษัทมีนโยบายการใช้สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจะเน้นการประชาสมัพันธ์สินค้าของบริษัทไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ ใช้สินค้านัน้
โดยตรง โดยน าเสนอผา่นสือ่ตา่งๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสนิค้า เป็นต้น  

2. บริษัทเน้นการให้บริการอยา่งใกล้ชิด และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะการให้บริการ
หลังการขาย เนื่องจากเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า และให้ค าปรึกษาการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัร และมีการติดตามผลทกุๆ 6 เดือน 

3. บริษัทมีการเชิญลกูค้าเยี่ยมชมโรงงาน เข้าอบรมและสมัมนาในอุปกรณ์ที่ขายไปแล้วเพื่อให้ลกูค้า
สามารถใช้งานด้วยตวัเองได้และสนิค้าใหม ่ณ ห้องสมัมนาของบริษัท 

2.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน  

เนื่องจากผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการควบคมุระบบการท างานของ
เคร่ืองจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาคาร
ส านักงาน คอนโดมิเนียม ดังนัน้ รายได้ของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนใน
อตุสาหกรรม โดยมีกลุม่โรงงานน า้ตาลเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท 

ภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุน 

 จากการด าเนินนโยบายของภาครัฐที่ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้สง่ผลดีตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบการใน
ภาคอตุสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการลงทนุขยายธุรกิจใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ เช่น การก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมและการขยายก าลงัการ
ผลิตซึ่งสง่โดยรวมต่อความต้องการเคร่ืองจกัร ระบบควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สนบัสนนุที่เก่ียวข้อง โดย
จากข้อมลูการขอรับการสง่เสริมของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยที่อยูใ่นช่วงขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื่อง   

                       ตารางแสดงข้อมลูการขอรับการสง่เสริมจาก BOI ระหวา่งปี 2556 – 2560 

ข้อมูลขอรับการส่งเสริม 2556 2557 2558 2559           2560 
จ านวนโครงการ (จ านวน) 2,002 3,469 988 1,455 1,456 
มลูคา่เงินลงทนุ (พนัล้านบาท) 1,009.9 2,192.7 197.73 524.34 641.98 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 จะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนสงูถึง 
641,980 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 22 ซึง่สะท้อนถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุท่ีเพิ่มมากขึน้และคาด
ว่าโครงการเหลา่นีจ้ะก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกวา่ 100,000 คน โดยเป็นโครงการที่ยื่นขอรับการสง่เสริมการลงทนุใน 10 
อตุสาหกรรมเปา้หมาย คิดเป็นร้อยละ 61 ของมลูคา่การขอรับการสง่เสริมการลงทนุ  
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ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงของจ านวนโครงการและเงินลงทนุ ของปี 2559 – 2560 

หมวดประเภทกิจการ 

จ านวนโครงการ เงนิลงทุน 

2559 
(โครงการ) 

2560 
(โครงการ) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

2559 
(ล้าน
บาท) 

2560 
(ล้าน
บาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรมและผลติผลจาก
การเกษตร 163 215 +32 44,650 60,950 +37 
แร่เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน 27  23 -15 4,590 5,400 +18 
อตุสาหกรรมเบา 42 37 -12 20,590 7,320 -64 
ผลติภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ขนสง่ 168 188 +12 96,230 91,940 -4 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกส ์ 385 280 -27 50,940 55,120 +8 
เคมีภณัฑ์ พลาสตกิและกระดาษ 93 114 +24 24,770 138,770 +460 
บริการและสาธารณปูโภค 577 593 +3 282,570 269,080 -5 
การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 0 6 +100 0 13,400 +100 

รวม 1,455 1,456 0 524,340 641,980 +22 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

ภาพรวมโรงงานท่ีได้รับการอนญุาตให้จดัตัง้จากกระทรวงอตุสาหกรรมในปีรอบ 3 ปีที่ผา่นมา (ปี 2558-2560) พบวา่ 
ในปี 2559 จ านวนโครงการท่ีได้รับอนญุาตในการจดัตัง้ลดลง เป็นผลมาจากผู้ประกอบการรอความชดัเจนของนโยบายภาครัฐ
ในการสง่เสริมการลงทนุ และจ านวนโครงการในปี 2560 ทีผ่า่นมาก็ยงัคงลดจ านวนลงอยา่งตอ่เนื่อง แตห่ากมองในแง่ของเม็ด
เงินการลงทนุและการก่อสร้างโรงงานใหม่ กลบัพบวา่มีมลูคา่การลงทนุเพิ่มสงูขึน้ ดงัตารางข้างลา่ง 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานและมลูคา่การลงทนุท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานให้จดัตัง้ขึน้ในปี 2558-2560 

โรงงาน / เงนิลงทุน ปี2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนโรงงาน 4,434 4,240 4,073 
เงินลงทนุ (ล้านบาท) 397,270.39 307,866.92 320,559.98 

ที่มา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ขณะเดียวกนันโยบายภาครัฐที่ต้องการขบัเคลือ่นประเทศไปสูป่ระเทศไทย 4.0 ที่ชเูร่ืองของนวตักรรมใหม่ๆ  ขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจ โดยกลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหนึง่ที่รัฐบาลมุง่เน้นท่ีจะตอ่ยอดและพฒันา เปลีย่นจากการเกษตร
แบบดัง้เดิมไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้มีรายได้ที่มากขึน้ กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึง่ในกลุม่เทคโนโลยีหลกัและอตุสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต โดยมีเปา้หมายใน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น า้ตาล มันส าปะหลัง  ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ หรือ
ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นโยบายขบัเคลือ่นประเทศไทยดงักลา่วจะท าให้ผู้ประกอบการโรงงานอตุสหากรรมเร่งปรับปรุง
ประสทิธิภาพกระบวนการผลติ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัซึง่มีความจ าเป็นส าหรับ
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ประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นโอกาสให้บริษัทในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และให้บริการต่างๆ และสร้างโอกาสเติบโตแก่บริษัท
ควบคูไ่ปกบัการเติบโตของอตุสาหกรรมไทย 

อุตสาหกรรมน า้ตาลไทย  
จากข้อมลูของคณะกรรมการอ้อย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) ได้ท ารายงานตวัเลขพืน้ท่ี

เพาะปลกูอ้อยและผลผลิตอ้อยที่จดัสง่เข้าสูโ่รงงานในรอบปีการผลิต 2559/60 พบว่า พืน้ที่เพาะปลกูอ้อย 9.75 ล้านไร่ ลดลง
เมื่อเทียบกบัฤดกูารผลติปี 2558/2559 ที่มีพืน้ท่ีเพาะปลกู 10.94 ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 12.21 และมีผลผลติอ้อยเข้าโรงงาน 
(หีบอ้อย) อยูท่ี่ 92.95 ล้านตนัอ้อย ลดลงจากปี 2558/59 ที่มีผลผลติเข้าหีบ 94.05 ล้านตนัอ้อย หรือลดลงร้อยละ 1.17 ซึง่เป็น
ผลกระทบจากสภาพปัญหาภยัแล้งในช่วงต้นฤดกูารเพาะปลกูอ้อย ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียยหายและส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณอ้อยเข้าหีบและผลผลติน า้ตาลทรายในช่วงเวลาดงักลา่ว   

ขณะที่สถานการณ์การเพาะปลกูอ้อยประจ าฤดูการผลิตปี 2560-2561 ประเมินว่ามีทิศทางปรับตวัดีขึน้จากราคา
เฉลีย่น า้ตาลทรายในตลาดโลกในรอบปี 2559 ปรับสงู สง่ผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยเพิ่มขึน้และเพิม่
คุณภาพผลิตต่อไร่มากขึน้ โดยประเมินว่าในป 2560/61 จะมีพืน้ที่เพาะปลกูอ้อยประมาณ 9.90 ล้านไร่ และมีปริมาณอ้อย
จดัสง่เข้าโรงานประมาณ 103.41 ล้านตนั 

ปีเพาะปลกู 2558/59 2559/60 2560/61* 
พืน้ท่ีเพาะปลกู (ล้านไร่) 10.94 9.75 9.90 
ผลผลติเข้าโรงงาน (ล้านตนั) 94.05 92.25 103.61 
น า้ตาล (ล้านตนั) 9.79 10.03 10.78 

ที่มา: คณะกรรมการอ้อย (กอ.) 
*ข้อมลูคาดการณ์ของส านกังานอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.)  

จากนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย กระทรวงอตุสาหกรรม ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์อ้อย

และน า้ตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569) โดยมุ่งหวงัให้อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้าง

ความมัน่คงทัง้ด้านอาหารและพลงังานให้กบัประเทศ ซึง่เปา้หมายรวมถึงการเพิ่มพืน้ท่ีปลกูอ้อย เพิ่มผลผลติอ้อย น า้ตาล  

เอทานอลและพลงังานไฟฟา้ ดงัรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 
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ตารางแสดงแผนยทุธศาสตร์อ้อยและน า้ตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558-2569) 

เปา้หมาย/ปี ปี 2558 ปี 2569 เพิ่มขึน้ (%) 
พืน้ท่ีเพาะปลกู (ล้านไร่) 10.53 16 51.95 
ผลผลติ (ล้านตนัอ้อย)  105.96 180 69.88 
ผลผลติน า้ตาล (ล้านตนั) 11.34 20.36 79.54 
ประสทิธิภาพการผลติน า้ตาล(กก./ตนัอ้อย) 107.02 112 4.65 
ผลผลติเอทานอล (ล้านลติร) 2.5 5.38 115.20 
ผลติไฟฟา้ (เมกะวตัต์) 1,542 4,000 159.40 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 

สว่นแนวโน้มราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลกในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา มีทิศทางปรับตวัลดลงจากปริมาณผลผลติอ้อย
ที่เพิ่มขึน้ของประเทศบราซิล ซึง่เป็นผู้ผลติและสง่ออกน า้ตาลทรายอนัดบั 1 ของโลก ประกอบกบัอตัราการบริโภคน า้ตาลทราย
โลกมีอตัราต ่ากว่าปริมาณผลผลิต ท าให้ปริมาณสต๊อกน า้ตาลทรายในตลาดโลกปรับตวัเพิ่มขึน้ จึงเป็นแรงกดดนัต่อทิศทาง
ราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลกให้ปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัราคาในช่วงปี 2559 ที่ผา่นมา  

ตารางแสดงราคาน า้ตาลในตลาดโลกระหวา่งปี 2555 – 2560 

ปี 

ราคาเฉลี่ยน า้ตาลทราย
ดิบ  

(ISA DP) 

ราคาเฉลี่ยน า้ตาลทรายขาว  
(ดัชนีราคาน า้ตาลทรายขาว 

ISO) 
(หน่วย : เซนต์/ปอนด์) (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตนั) 

2555 21.54 580.86 
2556 17.69 488.05 
2557 17.00 444.81 
2558 13.43 373.25 
2559 18.06 498.13 
2560 16.23 426.52 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 

ปัจจุบนั อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายไทยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอตุสาหกรรม ซึ่งได้เร่ิมด าเนินการมา
ตัง้แต ่2559 ตอ่เนื่องมาถึงปี 2560 โดยผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมจากหนว่ยงานภาครัฐ โรงงานน า้ตาลและชาวไร่อ้อย ได้มีการ
ประชมุหารือเพื่อก าหนดทิศทางการลอยตวัราคาน า้ตาลทราย ตลอดจนการแก้ไขร่าง พรบ.อ้อยและน า้ตาลทราย ฉบบัปี 2527 
เพื่อให้มีความทนัสมยัและสอดรับกบักฎระเบียบของโลกการค้า รวมถึงต้องการลดข้อพิพาทจากประเทศบราซิล ที่จะฟ้องร้อง
ตอ่องค์การการค้าโลก (WTO) โดยกลา่วหาประเทศไทยวา่มีการอดุหนนุราคาอ้อยซึง่มีผลท าให้โครงสร้างราคาน า้ตาลทรายใน
ตลาดโลกบิดเบือน 
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แม้ที่ผ่านมาจะมีการหารือเพื่อก าหนดทิศทางการปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายมาโดยตลอด แต่
ยงัไมท่นัตอ่สถานการณ์ ท าให้หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ หรือ คสช. ได้ใช้มาตรา 44 ออกประกาศการบริหารจดัการ
อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายระบบใหม ่โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 16  มกราคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีสาระส าคญัที่มี
ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายทัง้ระบบดงันี ้

1. การประกาศยกเลิกราคาขายน า้ตาลทรายภายในประเทศ อนัน าไปสูก่ารยกเลิกโควตาน า้ตาลทราย ก ข ค โดย

ใช้ราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลกเป็นตวัอ้างอิงราคาขายในประเทศแทน 

2. การยกเลิกเงินอุดหนุน 5 บาท เพื่อจัดเก็บเข้าสูก่องทนุอ้อยและน า้ตาลทราย ที่มีวตัถุประสงค์น าไปช่วยเหลือ

ชาวไร่อ้อยที่มีภาระหนีจ้ากการเพาะปลกูอ้อย 

ทัง้นีจ้ากสาระส าคญัดงักลา่ว เป็นตวัเร่งให้ผู้ประกอบการโรงงานน า้ตาลทรายไทยต้องปรับตวัในทกุด้านเพื่อรองรับ
การปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมฯ ในครัง้นี ้ทัง้ด้านการบริหารจดัการต้นทนุการผลติให้มปีระสทิธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ
การแขง่ขนัในการพฒันาผลติภณัฑ์น า้ตาลทรายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง
จากการด าเนินงานในสว่นนี ้

การปรับปรุงระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรของโรงงานอตุสาหกรรมน า้ตาลในแต่ละแหง่ จะค านงึถึงอายกุารใช้งานของ
เคร่ืองจักร ซึ่งปกติจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น า้ตาลทรายที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขนัด้านการบริหารจดัการต้นทนุการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการหีบ
น า้ตาลทรายให้ได้ผลผลิตน า้ตาลต่อตนัอ้อย (ยิลด์) ที่ดีขึน้ตลอดระยะเวลาการหีบอ้อยที่ใช้เวลาเพียง 4 เดือนในรอบ 1 ปี  
ดงันัน้ โรงงานน า้ตาลทรายหลายแห่งจึงได้ให้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรในการหีบอ้อย โดยรูปแบบ
นัน้มีทัง้การซือ้เคร่ืองจกัรใหม่เข้ามาทดแทนของเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงอปุกรณ์ต่างๆ ให้เข้ากบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น 
เทคโนโลยีการผลติเพื่อให้เกิดการประหยดัพลงังาน หรือการใช้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัรเพื่อดแูลระบบการผลติน า้ตาลทรายให้
มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 90%  เป็นการดัดแปลงและซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใหม่ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับ
ศกัยภาพของโรงงานแตล่ะแหง่ด้วย 

โอกาสการขยายการลงทุนในภมิูภาคอาเซียนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ท าให้เกิดความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภมูิภาค จากกฎระเบียบที่ถกูผ่อนคลายลงส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั การเคลื่อนย้ายปัจจยัการผลิต การ
ลงทนุท าได้อยา่งเสรีมากขึน้ อีกทัง้เกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่จดุแข็งของภาคอตุสาหกรรมไทยอยูท่ี่
ความพร้อมของวตัถดุิบทางการเกษตร ที่ตัง้ได้เปรียบต่อการเป็นศนูย์กลางภมูิภาค  สามารถใช้ข้อได้เปรียบในทางภมูิศาสตร์
เป็นประตูเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคแห่งนี  ้และเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมไทยที่มีความเข้มแข็งสามารถก้าว
กระโดดไปลงทนุในกลุม่ประเทศอาเซียน เพื่อรับประโยชน์จากการค้าในภมูิภาคนีท้ี่มีอตัราการเติบโตที่ดี 

ไทยในฐานะท่ีเป็นผู้สง่ออกน า้ตาลทรายรายใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก และกลุม่ลกูค้าหลกัสว่นใหญ่จะอยูใ่นภมูิภาค
อาเซยีน โดยมีประเทศอินโดนีเซยีเป็นคูค้่ารายใหญ่ที่สดุที่น าเข้าน า้ตาลทรายจากไทย ซึง่ปัจจบุนัไมม่ีการจดัเก็บภาษีน าเข้า
ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC จึงท าให้ไทยมีความได้เปรียบเหนือคูแ่ขง่เมื่อเทียบกบัประเทศผู้ผลติน า้ตาลทรายรายใหญ่
ของโลกอยา่งประเทศบราซิล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคนี ้ที่หลายประเทศยงัคงมี



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       
 

สว่นท่ี 1 หน้า 30 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ปริมาณการผลติน า้ตาลที่ยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการในประเทศ จึงเป็นโอกาสของไทยทีจ่ะสง่ออกน า้ตาลทรายเพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคในภมูภิาคอาเซียนท่ีเพิ่มสงูขึน้ในอนาคตได้ รวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงงานน า้ตาลทราย
สามารถขยายการลงทนุการเพาะปลกูและผลติน า้ตาลทรายไปยงัประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคนีไ้ด้อกีด้วย  

ตารางคาดการณ์ปริมาณการน าเข้าน า้ตาลทรายในภมูิภาคอาเซียนในปี 2017 (แยกตามประเทศ) 

ประเทศ ปริมาณ (ตนั) สดัสว่น (%) 
อินโดนีเซีย 3,320,750 57.33 
มาเลเซีย 800,000 34.63 
สงิคโปร์ 300,000 5.18 
เวียดนาม 165,000 2.85 
อื่นๆ 6,632 0.11 

ที่มา: ACO Report ประจ าเดือนธนัวาคม 2559 

ส าหรับการปรับปรุงระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรของโรงงานในอตุสาหกรรมน า้ตาลด้านอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัร
และความถ่ีในการซอ่มแซมชิน้สว่นและอปุกรณ์ตา่งๆ จะขึน้อยู่กบัความต้องการและศกัยภาพของโรงงานแตล่ะแห่ง  โดยปกติ
เคร่ืองจกัรของโรงงานน า้ตาลจะมีอายกุารใช้งานประมาณ 10 ปี แตท่ัง้นีโ้รงงานน า้ตาลสว่นใหญ่จะมีศกัยภาพมากพอที่จะเปิด
โรงงานใหม่ตามแหล่งปลูกอ้อย ขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณอ้อยที่เพิ่มสูงขึน้โดยการซือ้เคร่ืองจักรใหม่แทน
เคร่ืองจักรเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถปรับเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น เทคโน โลยีการผลิตเพื่อให้เกิดการ
ประหยดัพลงังาน เนื่องจากพลงังานสว่นท่ีเหลอืใช้สามารถขายไฟคืนให้รัฐบาล ตามนโยบายการรับซือ้ไฟคืนที่รัฐบาลก าหนดไว้  
จึงอาจกลา่วได้วา่โรงงานน า้ตาลตา่งๆ จะมีการปรับปรุงคณุภาพของระบบอยูต่ลอดเวลา ซึง่การซอ่มแซมมีน้อยและเคร่ืองจกัร
ไมค่อ่ยเกิดปัญหาเพราะตามฤดกูาลผลติ โรงงานน า้ตาลท างานเพียง 4 เดือนตอ่ 1 ปี โดยสว่นใหญ่แล้วประมาณ 90% เป็นการ
ดดัแปลงและซือ้ใหมส่ าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัศกัยภาพของโรงงานแตล่ะแหง่ด้วย 

โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และนโยบายประเทศไทย 
4.0 ส าหรับภาคอุตสาหกรรมไทย  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ท าให้เกิดความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภมูิภาค จากกฎระเบียบที่ถกูผ่อนคลายลงส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั การเคลื่อนย้ายปัจจยัการผลิต การ
ลงทนุท าได้อยา่งเสรีมากขึน้ อีกทัง้เกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่จดุแข็งของภาคอตุสาหกรรมไทยอยู่ที่
ความพร้อมของวตัถดุิบทางการเกษตร ที่ตัง้ได้เปรียบตอ่การเป็นศนูย์กลางภมูิภาค เป็นต้น ทัง้นีไ้ทยเป็นผู้สง่ออกสินค้าน า้ตาล
ทรายอนัดบั 1 ของอาเซียน และอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้น าเข้าน า้ตาลรายใหญ่ของไทยปัจจบุนัไมม่ีการเก็บภาษีน าเข้าน า้ตาลจาก
ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC ไทยจึงมีโอกาสขยายตวัในภมูิภาค ASEAN เพิ่มขึน้จากความได้เปรียบทางที่ตัง้และอตัราภาษี
ที่ลดลง (ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล) 

ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะต่อยอดและพฒันา เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดัง้เดิมไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้มีรายได้ที่มากขึน้ กลุ่ม
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อตุสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึง่ในกลุม่เทคโนโลยีหลกัและอตุสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต โดยมี
เป้าหมายในสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สินค้าโภคภณัฑ์ตา่งๆ เช่น ข้าว ยางพารา น า้ตาล มนัส าปะหลงั  ให้กลายเป็นอาหารสขุภาพ 
หรือผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น  

ทัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเป็นสิง่ช่วยผลกัดนัให้อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย
เจริญก้าวหน้า การปรับปรุงประสทิธิภาพ กระบวนการการผลติ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัจึงมีความจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสร้างโอกาสให้บริษัทในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และให้บริการต่างๆ 
และสร้างโอกาสเติบโตแก่บริษัทควบคูไ่ปกบัการเติบโตของอตุสาหกรรมไทย 

ทิศทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และโครงการสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

จากโครงการในอนาคตของบริษัท(ตามหวัข้อที่ 6 โครงการในอนาคต) ซึ่งบริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันา
พลงังานหมนุเวียน และนโยบายของกระทรวงพลงังานในการพฒันาโครงข่ายของโครงการสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็น
โครงการในส่วนของภาครัฐบาลและเป็นไปตามแผนแม่บทในการพฒันาประเทศ สนองรับนโยบายในการประหยดัพลงังาน
อย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage Stytem) เพื่อรองรับ
โครงการดงักลา่ว บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการผลกัดนัผลิตภณัฑ์ของบริษัทที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตให้สอดรับกบัโครงการ
ภาครัฐ ซึง่มีรายละเอียดของทิศทางในการพฒันาพลงังานภาครัฐดงันี  ้

ประเทศไทยให้ความส าคญัในการพฒันาและน าพลงังานหมุนเวียนมาใช้ โดยก าหนดแผนแม่บทการพฒันาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนที่มี
เสถียรภาพมากขึน้ รองรับการเป็น Energy 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงพลงังานยุคที่ถนนทุกสายก าลงัก้าวสู่พลงังาน
หมนุเวียน แตด้่วยข้อจ ากดัของแหลง่พลงังาน ท าให้ไมส่ามารถผลติไฟฟา้เพื่อสนองตอบการใช้งานได้อยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ ยิ่งมี
การน าพลงังานหมนุเวียนมาใช้เพิ่มมากขึน้ จะต้องมีการบริหารจดัการให้มีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้ายิ่งขึน้ตามไป
ด้วย เช่น การมีแบตเตอร่ีส ารอง การผลติพลงังานแบบผสมผสาน (Hybrid) รวมทัง้ การจดัการโครงขา่ยไฟฟา้ที่มีประสทิธิภาพ 
ให้เกิดเป็นโครงขา่ยไฟฟา้อจัฉริยะ หรือ Smart Grid ก็เป็นอีกแนวทางที่ต้องพฒันาไปพร้อมๆ กนั 

สมาร์ทกริด คือ การพฒันาให้เครือข่ายระบบไฟฟ้าสามารถจดัการการจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาดมากขึน้ 
หรือมีความสามารถมากขึน้โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง (Doing More with Less) มีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีความ
ปลอดภยั มีความยัง่ยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถท าให้เกิดขึน้ได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสาร
สารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการ
ควบคุมอัตโนมัติเพื่อท าให้ระบบไฟฟ้าก าลงัสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ ในระบบมากขึน้เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่าง
อตัโนมตัิ  

ระบบสมาร์ทกริด ประกอบด้วย ระบบผลิต (Generation) ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ระบบจ าหน่าย 
(Distribution) และผู้ ใช้ไฟฟ้า โดยมีระบบสารสนเทศท าหน้าที่ประมวลผลให้กบัระบบควบคมุ วิเคราะห์ และสัง่การให้เกิดการ
ผลติและสง่จ่ายไฟฟา้แบบอตัโนมตัิ เพื่อสนบัสนนุให้เกิดการผลติและจ่ายพลงังานไฟฟา้ที่มีเสถียรภาพ 
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ระบบไฟฟา้ในอนาคต 

ระบบสมาร์ทกริดนัน้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้หลายประการในการผลิตไฟฟ้า ทัง้ในเร่ืองของการใช้
พลงังานหมนุเวียนมากขึน้ การผลิตไฟฟ้าที่มีลกัษณะกระจายตวัไม่รวมศนูย์ (Decentralized power system) และมีจ านวน
โรงไฟฟ้าที่มีก าลงัผลติไม่สงู แต่มีเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทัว่ไป (Distributed generation: DG) ซึง่สามารถสรุปได้ตาม
ตารางและรูปภาพด้านลา่ง 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบระหวา่งระบบไฟฟา้ในปัจจบุนักบัระบบไฟฟา้ในอนาคต 

ระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าในอนาคต 
1. ถูกออกแบบมาโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งพลงังานไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปยงัผู้ ใช้ไฟฟ้า 
1. ออกแบบให้รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีกระจายตัวอยู่ทั่วไป 

(Distributed Generation) ซึ่ ง เ ป็นลักษณะเฉพาะของ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น พลังงาน
แสงอาทติย์ พลงังานลม เป็นต้น 

2. โดยทัว่ไปแล้วพลังงานไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลของไฟฟ้า
เพียงทศิทางเดียว 

2. มีการออกแบบให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้สองทิศทาง รวมถึง
การแลกเปล่ียนข้อมลูสารสนเทศให้สามารถไหลสองทศิทาง 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้ายงัมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าท่ีจ ากดั 3. ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer) 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจดัการการใช้
พลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการแลกเปล่ียนข้อมูลของระบบไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์
ต่างๆ ในระดับน้อยมาก และมีการท างานร่วมกันระหว่าง
อปุกรณ์แบบอตัโนมตัอิย่างจ ากดั 

4. มีการแลกเปล่ียนข้อมลูจ านวนมากระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ มี
การท างานร่วมกันอย่างสอดประสานระหว่างอุปกรณ์
ตรวจวดั ประมวลผล ระบบอตัโนมตัแิละส่ือสารข้อมลู 

ที่มา : ข้อมลูจาก www.thai-smartgrid.com 

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นหนึ่งในโครงการสมาร์ทกริด หมายถึง ระบบและ
อปุกรณ์ต่างๆ ที่สามารถแปลงพลงังานไฟฟา้ไปเป็นพลงังานในรูปแบบอื่นเพื่อให้สามารถกกัเก็บไว้เพื่อการใช้งานในเวลาอื่นท่ี
จ าเป็นได้ โดยระบบกกัเก็บพลงังานจะแปลงพลงังานท่ีกกัเก็บไว้ในแหลง่กกัเก็บพลงังานกลบัมาเป็นพลงังานไฟฟา้อีกครัง้เมือ่มี
ความต้องการใช้ไฟฟา้ ทัง้นี ้ระบบกกัเก็บพลงังานท่ีดีจะต้องลดความสญูเสยีในการแปลงรูปพลงังานให้เหลอืน้อยที่สดุ 

ระบบกกัเก็บพลงังานนัน้มีหลากหลายรูปแบบและมีตัง้แตข่นาดเล็ก เช่น แบตเตอร่ีโทรศพัท์ ไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น 
โรงไฟฟ้าพลงังานน า้แบบสบูกลบั (Pumped-storage Hydropower Plant) เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับระบบไฟฟ้าใน
อนาคตเป็นอยา่งยิ่ง เนื่องจากระบบกกัเก็บพลงังานสามารถสง่เสริมให้ระบบผลติไฟฟา้มีเสถียรภาพและรักษาคณุภาพไฟฟา้ได้ 
นอกจากนี ้ยงัเป็นสว่นสนบัสนนุการเปลีย่นโหลดทางไฟฟา้ไปสูช่่วงเวลาที่เหมาะสม (Load Shifting) โดยระดบัความไวในการ
จ่ายไฟฟ้าของระบบกักเก็บพลงังานกลบัเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลกัมีตัง้แต่ ระดบัมิลลิวินาที (ms) ระดบัวินาที (s) ระดบันาที ไป
จนถึงระดบัชั่วโมง ทัง้นี ้บทบาทและวตัถปุระสงค์ของระบบกกัเก็บพลงังานแต่ละประเภทนัน้แตกต่างกนัออกไป  ซึ่งสามารถ
อธิบายระบบการกกัเก็บพลงังานท่ีท างานร่วมกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบไฟฟา้ได้ตามภาพ 
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ภาพแสดงการท างานร่วมกนัระหวา่งระบบกกัเก็บพลงังานกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบไฟฟา้ 

ระบบกักเก็บพลงังานสามารถถกูติดตัง้ให้ท างานร่วมกบัองค์ประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น แหล่งผลิตไฟฟ้า 
(โดยเฉพาะจากแหล่งพลงังานหมนุเวียน) สถานีไฟฟ้า (Substation) ระบบไมโครกริด ไปจนถึงผู้ ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบกกัเก็บ
พลงังานช่วยให้ระบบไฟฟ้าในทกุภาคสว่นมีเสถียรภาพ โดยจะท าหน้าที่เก็บพลงังานไฟฟ้าสว่นเกินในกรณีที่มีการผลิตไฟฟ้า
มากกวา่ความต้องการ ณ ขณะนัน้ ในทางตรงกนัข้าม เมื่อมีความต้องการไฟฟา้สงูกวา่การผลติไฟฟา้ในขณะนัน้ ระบบกกัเก็บ
พลงังานจะจ่ายไฟฟ้าให้กบักบัระบบ เป็นการรักษาคณุภาพไฟฟา้และรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา้ 

จุดประสงค์หลกัประการหนึ่งที่มีการน าระบบกกัเก็บพลงังานมาใช้ในเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดก็คือ เพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนซึ่งมีความไม่แน่นอนสงู เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานลม 
เป็นต้น โดยเมื่อมีการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนได้เป็นจ านวนมากกวา่โหลดไฟฟา้ที่มีอยู ่ก็สามารถน าพลงังานสว่นเกิน
นัน้มาเก็บสะสมไว้ในระบบกกัเก็บพลงังาน ตอ่มาในช่วงเวลาที่การผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนลดน้อยลง เช่น ช่วงเวลาที่
ไมม่ีแดดหรือลม ระบบกกัเก็บพลงังานจะจ่ายพลงังานที่กกัเก็บไว้เข้าในระบบในรูปแบบพลงังานไฟฟา้ สง่ผลให้ระบบไฟฟ้ายงั
มีความมัน่คงและความเช่ือถือได้สงู แม้ในกรณีที่โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนไมส่ามารถผลติไฟฟา้เพื่อจา่ยเข้าสูร่ะบบได้ (ที่มา: 
http://www.thai-smartgrid.com) 

ทัง้ทิศทางของการพัฒนาพลงังานหมุนเวียนและโครงการสมาร์ทกริดดังกล่าวข้างต้นจะช่วยสนับสนุนโครงการ
ประหยดัพลงังานในอนาคตโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลงแตม่ีประสทิธิภาพ ซึง่โครงการดงักลา่วจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้า
มาช่วย อนัเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทในการผลิตระบบและอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแปลงพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานใน
รูปแบบอื่น และในโอกาสดงักล่าวบริษัทจะเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะช่วยสนบัสนุนการ
ประหยดัพลงังานและการน ากลบัมาใช้ตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้ 

 

 

Substation 

Commercial & 
Industrial  Transmission 

Operator 
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ภาวะการแข่งขัน  

ความต้องการสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร (PLC) อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู เนื่องจากแนวโน้มการ
ลงทนุของภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมจดัวา่อยูใ่นระดบัสงูด้วย ทัง้นี ้ลกัษณะธุรกิจของบริษัทจะ
มีคูแ่ขง่ขนัในวงการผู้ผลติสนิค้าประเภทตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร ได้แก่ 

คู่แข่งทางตรงของบริษัท ได้แก่ กลุ่มบริษัทเอบีบี (“ABB”), กลุ่มบริษัทซีเมนส์ (“SIEMENS”), กลุ่มบริษัทชไนเดอร์ 
(“Schneider”), กลุม่บริษัทฟูจิ (“Fuji”) และกลุม่บริษัทโตชิบา (“Toshiba”) เป็นต้น  ซึ่งบริษัทเหลา่นีส้่วนใหญ่เป็นบริษัทข้าม
ชาติที่จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ทัว่ไปในยี่ห้อของตนเอง และมีส านกังานหรือตวัแทนขายและให้บริการในประเทศไทย แต่ CPT มี
ศกัยภาพในการผลติสนิค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ไฟฟา้และตอบโจทย์ให้แก่ลกูค้าโรงงานน า้ตาลและโรงงานอื่นๆ ได้ตรงตามความ
ต้องการ ทัง้โรงงานตัง้ใหม่ และโรงงานที่ต้องการปรับปรุงทดแทนอปุกรณ์เดิม เนื่องจากมีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับใน
อตุสาหกรรมซึง่บริษัทประมาณวา่มีสว่นแบง่ตลาดประมาณ 95% ส าหรับงานของกลุม่โรงงานน า้ตาล  อยา่งไรก็ตาม ระบบการ
ควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบตู้ไฟฟา้ก าลงัส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมประเภทอื่น มีระบบการท างานท่ีไมต่า่งจากโรงงานน า้ตาล 
ซึง่บริษัทสามารถเติบโตไปยงัอตุสาหกรรมอื่นๆ ได้เช่นกนั  

สว่นคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทขนาดเล็กที่รับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือรับงาน
เฉพาะสว่นเทา่นัน้ และมีต้นทนุในการจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ ที่สงูกวา่บริษัทท่ีเป็นตวัแทนจ าหนา่ยโดย้ตรง 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการผลิตและจ าหน่ายตู้
ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร ซึ่งบริษัทไทยน้อยรายที่สามารถท าได้ ด้วยการแข่งขนัทัง้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่
ย่อมเยาเมื่อเทียบกบัคณุภาพระดบัเดียวกนั และจุดเดน่ของบริษัทที่ส าคญั คือ การบริการลกูค้าที่รวดเร็ว และแก้ปัญหาถกูจดุ 
ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้า 

ความได้เปรียบในการแข่งขนั 

บริษัทก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัและนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยมุง่เน้นความสามารถในการรักษาสดัสว่นการตลาด 
และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว โดยมีกลยทุธ์การแขง่ขนัดงันี ้ 

1. ความสมัพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า (Supplier) โดยมีการสัง่ซือ้สินค้าในปริมาณมากและสม ่าเสมอ 
ประกอบกบัความนา่เช่ือถือของบริษัทจากการช าระเงินตรงก าหนดเวลา  

2. การส่งมอบงานคุณภาพและงานเสร็จตรงเวลา ซึ่งเป็นนโยบายหลกัของบริษัทที่ต้องส่งมอบงานให้ลูกค้าตาม
ก าหนดการ และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า มีการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจและ
ไว้วางใจและมีการซือ้ตอ่เนื่อง หรือแนะน าให้ลกูค้ารายอื่น 

3. มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์เพื่อให้สินค้าของบริษัทถูกผลิตขึน้มาให้มีประสิทธิภาพในการท างานได้
อยา่งเที่ยงตรงและแนน่อน พร้อมทัง้มีการประเมินผลและระบบรายงาน 

4. ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและให้บริการอยา่งเช่ียวชาญในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึง่
เป็นการกระจายความเสีย่งการพึง่พารายได้กบัอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่   

5. มีการฝึกทักษะและพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธี On Job Training(OJT) และ การส่งไปฝึกยัง
ตา่งประเทศและในประเทศ รวมทัง้มีการประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 
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6. การตอบสนองด้านการบริการก่อนและหลังการขายที่รวดเร็วกว่า โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ใน
อตุสาหกรรมนัน้ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ  พร้อมทัง้การเก็บสต๊อกของอปุกรณ์ และอะไหล่  

7. หลงัจากการส่งมอบ บริษัทได้ให้การอบรมพร้อมทัง้เอกสารทางด้านเทคนิคให้แก่ลกูค้า เพื่อให้มีความเข้าใจใน
สนิค้าและสามารถใช้งานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัสามารถแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.3.1 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ด้านการจัดซือ้ 

บริษัทได้ผลิตสินค้าประเภทตู้ ระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลกูค้าเพื่อใช้กับเคร่ืองจักรต่างๆ  โดยต้อง
สัง่ซือ้อปุกรณ์หลกัส าหรับตู้ควบคมุ, อะไหล ่โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้แก่ DC Drives, DC motor, Inverter , PLC เป็นต้น ซึ่ง
อุปกรณ์หลกัจะมาจากการสัง่ซือ้จากต่างประเทศ คืออุปกรณ์ LV&MV Electrical Component, PLC, Inverter ยี่ห้อ LS จาก
ประเทศเกาหลี ที่มีคุณภาพสงูได้มาตรฐาน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Special Controller จะมาจากประเทศเยอรมนั Special 
Motor มาจากประเทศสเปน และตวัปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบัพร้อมทัง้คืนพลงังานไฟฟ้ากลบัเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้า 
(Regenerative Inverter) จากประเทศฟินแลนด์ รวมถึงการสัง่ซือ้อุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทภายในประเทศเพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ลกูค้าบางรายเช่น ABB Siemens Schneider เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการสัง่ผลิตอปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
ระบบตู้ไฟฟา้จากภายในประเทศ โดยสัง่ซือ้มาจากผู้ผลติหลายรายที่คดัสรรแล้ว โดยบริษัทจะจดัซือ้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ เมื่อลกูค้ามี
ค าสัง่ซือ้ตู้ ไฟฟา้  

ในการพิจารณาเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการใช้งาน ประสิทธิภาพ และคณุภาพของ
สินค้านัน้ๆ ซึ่งบริษัทได้คดัสรรผลิตภณัฑ์ระดบัมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ มีคณุภาพดีในราคาสมเหตผุล ส าหรับลกูค้าของ
บริษัท 

บริษัทสามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่เป็นทัง้ผู้ ผลิต และ/หรือ ผู้ จัดจ าหน่าย ออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้า
ตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทจะติดต่อซือ้วสัดอุุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศ โดยติดต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิต
หรือผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้รับคดัเลือกตวัแทนจ าหน่ายสินค้าในสินค้าชัน้น า โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้    

           ตารางแสดงบริษัทคูค้่าตา่งประเทศและสนิค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

บริษัท ประเทศ ประเภทผลิตภณัฑ์  มาตรฐานที่ได้รับ 
LS Industrial 
Systems Co., Ltd. 

เกาหลี - Vacuum Circuit Breaker (Up to 36kV) 
- Vacuum Contactor (Up to 12kV) 
- HRC Fuse (Up to 22kV) 
- Air Circuit Breaker (ACB)) 
- Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 
- Magnetic Contactor (MC) 
- Manual Motor Starter (MMS) 

UL(USA,CANADA) , 
CE 
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บริษัท ประเทศ ประเภทผลิตภณัฑ์  มาตรฐานที่ได้รับ 
- Overload Relay (OL) 
- Ring Main Unit (RMU) 
- Dry Type Transformer 
- Busduct, Busway 
- SCADA 
- Touch Screen 
- Programmable Logic Controller (PLC) 
- Medium Voltage Inverter 

ZEZ SILKO, s.r.o. สาธารณรัฐ
เช็ค 

- Low Voltage Capacitor 
- Medium Voltage Capacitor 

UL, CE 

HITACHI, STEP ญ่ีปุ่ น/จีน - Medium Voltage Inverter UL, CE 

Danfoss(VACON) ฟินแลนด์ - Low Voltage Inverter 
- Inverter Special Application 

UL, CE 

AuCom นิวซีแลนด์ - Medium Voltage Soft-Starter 
- Low Voltage Soft-Starter 

UL, CE 

Parker Hannifin Ltd. องักฤษ - DC Drives UL, CE 
T-T Electric ฝร่ังเศส - AC Square Motor 

- DC Motor 
UL, CE 

Hyosung Corporation เกาหลี - AC Motor UL, CE 
WEG Industries บราซลิ - AC Motor UL, CE 
Gino Ese เยอรมนั - Starting Resistor UL, CE 

คูค้่าในประเทศ : บริษัทจะติดตอ่ซือ้วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าในประเทศส าหรับอปุกรณ์ประเภทตา่งๆ เช่น สายไฟ 
ทองแดง เป็นต้น โดยจะตรวจสอบราคาอปุกรณ์จากคู่ค้าเพื่อเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้เสนอราคาและน าใบ
เสนอราคามาเปรียบเทียบเง่ือนไขการค้า เช่น ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ในอนาคต บริษัทมี
แผนจะผลิตตู้ ไฟด้วยตนเองซึ่งเป็นตู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Metal Clad Type Test) เพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าที่มีมาก
ขึน้เร่ือยๆ  บริษัทจะมีการประเมินผลคูค้่าทกุ 3 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สนิค้าที่บนัทกึไว้ประจ าทกุเดือน และให้
ฝ่ายจดัซือ้คดัเลอืกคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาเป็น Vendor List ด้วย   

ด้านการจัดจ้าง 

บริษัทมีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาจากภายนอก เมื่อมีงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอบขา่ยการท างาน
ปกติของบริษัทฯ เช่น การติดตัง้เคร่ืองจักรพิเศษ การเดินสายไฟทัง้โรงงาน การติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้น ภายใต้การ
ควบคมุของวิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริษัทโดยต้องมีการเสนอบริการมาเพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไข อาทิ ราคา สว่นลด และ
ฝีมือของทีมงาน เป็นต้น ก่อนที่จะพิจารณาเลอืกสัง่จ้างงาน บริษัทจะมีการประเมินผลงานของผู้ รับจ้างอยา่งตอ่เนื่อง  
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2.3.2 มูลค่าการจัดหาผลติภณัฑ์  

บริษัทสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู้จดัจ าหน่าย โดยมลูค่าการจดัซือ้อปุกรณ์ของบริษัทในปี 2559 และ 2560 
เท่ากับ 765.46 ล้านบาท และ 656.22 ล้านบาท ตามล าดับ ทัง้นี  ้สัดส่วนเฉลี่ยการสั่งซือ้อุปกรณ์จากในประเทศและ
ตา่งประเทศคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 68.52 ตอ่ 31.48 โดยไมม่ีการสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหนา่ยรายใดมากกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซือ้
รวมทัง้ในปี 2559 และ 2560 

นโยบายการจดัซือ้อุปกรณ์ 

 บริษัทจะสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เมื่อได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า โดยผู้จดัจ าหน่ายตา่งประเทศ บริษัทจะต้องท า Letter 
of Credit และท า Forward  Contract เพื่อสัง่ซือ้สินค้า โดยระยะเวลาที่จะได้รับสินค้าจากผู้จดัจ าหน่ายจะใช้เวลาภายใน 30-
60 วนั  ซึง่บริษัทมี Supplier รายหลกัคือ บริษัท LS โดยในปัจจบุนั บริษัทได้รับแตง่ตัง้จาก LS ให้เป็นผู้แทนจ าหนา่ยสนิค้า โดย
ลกัษณะของหนงัสอืแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยคือ เป็นตวัแทนจ าหนา่ยทัว่ไป (Non Exclusive) โดยมิได้ก าหนดเง่ือนไขหรือข้อ
ผกูมดัใดๆ ระหวา่งกนั ซึง่ระยะเวลาอายขุองสญัญาอยูร่ะหวา่ง 1-3 ปี และบริษัทได้รับแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง
ตัง้แต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบนั และต่อมาบริษัทได้เพิ่ม Supplier รายอื่นๆ เช่น บริษัท เอบีบี จ ากัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการสัง่ซือ้จาก Supplier รายใดที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่ายอดซือ้อปุกรณ์ของ
บริษัทใน 3 ปีที่ผา่นมา โดยบริษัทมีนโยบายการคดัเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า ดงันี ้ 

1. คุณภาพของสินค้า บริษัทจะเลือกสัง่ซือ้จากผู้ แทนจ าหน่ายที่น่าเช่ือถือและมีประวตัิการส่งสินค้าที่มี
คณุภาพตรงตามค าสัง่ซือ้  ผู้บริหารมีกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า และไมม่ีประวตักิาร
สง่สนิค้าที่ไมม่ีคณุภาพ 

2. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าไม่ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ เพื่อให้บริษัทได้ส่งมอบงานที่รับมาตามเวลาที่
ก าหนดและการบริหารสนิค้าคงเหลอืเพียงพอและมีประสทิธิภาพ  

3. ราคาสินค้าและแนวโน้มของราคาสินค้า บริษัทจะสัง่ซือ้สินค้าต่างๆ เป็นล็อตใหญ่ จึงมีอ านาจในการ
ตอ่รองราคาของสนิค้าได้อยา่งตอ่เนื่อง 

4. อตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศเป็นสดัสว่นที่มาก และสกุลเงินที่ใช้ช าระค่า
สินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือสกุลเหรียญยโูร  บริษัทได้ป้องกนัความเสี่ยงโดยการซื อ้สกุลเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) 

บริษัทมีนโยบายส ารองอุปกรณ์มาตรฐานให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลน เมื่อมี
ค าสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้า บริษัทสามารถใช้อุปกรณ์ที่ได้ส ารองไว้เพื่อน ามาผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที  มีการ
ก าหนดแผนการผลิตเพื่อให้สามารถวางแผนการสัง่ซือ้อุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์
ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือนขึน้อยู่กับความต้องการค าสัง่ซือ้สินค้าของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ซึ่งบริษัทพิจารณา
คดัเลือกผู้จัดจ าหน่ายโดยค านึงถึงคุณภาพสินค้า การบริการ การจัดส่ง และการให้ระยะเวลาการช าระเงิน (Credit Term) 
ประกอบกนั เพื่อให้ได้อปุกรณ์ที่ดีตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์กบับริษัทด้านการประหยดัต้นทุนให้
ได้มากที่สดุ  
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2.3.3 ขัน้ตอนการผลิตตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ขัน้ตอนการวางแผนมอบหมายงานผลิต 

1. เมื่อลกูค้าสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ ฝ่ายขายจะสง่ Sales Process Form ให้ฝ่ายเทคนิค และวางแผนเพื่อประชุม
กบัลกูค้าเพื่อเก็บรายละเอียดของความต้องการ แล้วมอบหมายงานให้แผนกแบบและแผนกผลติ   

2. แผนกแบบเมื่อได้รับเอกสารข้อมลูจากฝ่ายเทคนิค จะปรับจากแบบมาตรฐาน (Standard Drawing) ของ
บริษัทเพื่อให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้า และสง่แบบเบือ้งต้นไปยงัลกูค้าเพื่ออนมุตัิ 

3. เมื่อลูกค้าตอบตกลงในแบบแล้ว ฝ่ายแบบจะเสนอ Material List  เพื่ออนุมัติในใบขอซือ้ และส่งแบบ 
Drawing ไปยงัฝ่ายผลติเพื่อด าเนินการผลติ 

4. แผนกผลิตเมื่อได้รับมอบหมายงาน จะวางแผนผลิตโดยการประกอบสินค้า โดยจัดท า Production 
Planning ยึดข้อก าหนดวันส่งของที่ระบุใน Sales Process Form พร้อมตรวจสอบข้อมูลการผลิตกับ
เอกสาร Drawing และ Material’s List ที่ได้รับจากแผนกแบบ 

5. น าตู้  และวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ มาประกอบตามแบบ ยดึติดอปุกรณ์ และเดินสายไฟตามแบบที่ก าหนดไว้ ใช้
เวลา 5 - 14 วนั  

6. เมื่อผลิตเสร็จสมบรูณ์แล้วให้ท าการตรวจสอบการท างานขัน้สดุท้ายโดยทีมงานควบคมุคณุภาพ และเมื่อ
ชิน้งานเรียบร้อยแล้วได้เป็นสินค้าส าเร็จรูป จะต้องหุ้มตู้ ไฟฟ้าด้วยพลาสติก Packing  ลงัไม้ หรือตามที่
ลกูค้าก าหนด 

7. น าสินค้าส าเร็จรูปตู้ ไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จส่งมอบ ณ โรงงานของลูกค้า และทดสอบการท างานของระบบ 
(Commissioning) เพื่อปรับแต่งการท างานของเคร่ืองจักรให้สามารถท างานได้ และประสานงานการ
ให้บริการหลงัการขาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯงได้รับการรับรองมาตรฐานการท างาน  ได้แก่ ระบบการบริหาร
คณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008  
-    กระบวนการตรวจสอบคณุภาพได้ตามมาตรฐาน UKAS Quality Management 

สนิค้า
ส าเร็จรูป 
ตู้ไฟฟ้า
(Panel) น าเข้าอปุกรณ์และตู้จาก

ตา่งประเทศ 
 

Raw Material 
 

น ามาผลติ 
โดยการประกอบ 
ที่โรงงาน CPT 

 
Raw Material 

 

สง่มอบ 
สนิค้าส าเร็จรูป 
ประเภทตู้ไฟฟ้า 

(Panel) 
 

ทดสอบการท างาน
ของระบบ 

(Commissioning) 

ตู้ควบคมุไฟฟา้จากผู้จดั
จ าหน่ายภายในประเทศ 

 

สง่มอบ ณ โรงงาน
ของลกูค้า 

การปรับแตง่ให้การ
ควบคมุเคร่ืองจกัรของ
ลกูค้าสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการ 

ของลกูค้า 

(35%) Wiring 

(5%) ตดิป้าย+เก็บงาน 

(10%)เตรียมตู้+ติดตัง้เพลท 

(15%)ตดิตัง้อุปกรณ์+Label 

(35%) Busbar + สายไฟ 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       
 

สว่นท่ี 1 หน้า 39 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

2.3.4 นโยบายการผลิตและก าลังการผลิต 

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม MMC อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ประกอบไปด้วย 

- โรงงานผลิตตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า เนือ้ที่ 4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พืน้ที่ในการท างานประมาณ 7,200 
ตารางเมตร) รองรับการผลติตู้ได้ประมาณ 1,800 ตู้ตอ่ปี 

- พืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้าคงคลงัเนือ้ที่ประมาณ 1,256 ตารางเมตร 

- โรงงานใหม่ส าหรับผลิตตู้  MCSG และ RMU เนือ้ที่ 3 ไร่ (พืน้ที่ในการท างานประมาณ 4,800 ตาราง
เมตร) 

สิน ค้ าตู้ ค วบคุม ระบบไฟฟ้าผลิต โดย เ ป็น ไปตามมาตรฐานคุณภาพสิน ค้ า  IEC (International 
Electrotechnical Commission) โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลงัเพื่อให้สามารถสง่
มอบสินค้าได้ตามคุณภาพและเวลาที่ก าหนด และพืน้ที่ในโรงงานใหม่รองรับการผลิตตู้  MCSG ซึ่งผ่านการทดสอบ (Type 
Test) ตามมาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย รวมถึงการผลิตตู้  RMU ด้วยเช่นกัน ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนพัฒนา
ประสทิธิภาพการท างานด้านการผลติอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถึงความสามารถของบคุลากร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อรองรับความต้องการสนิค้าจากลกูค้าที่เพิ่มขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ   

บริษัทได้จ าแนกรายละเอียดก าลงัการผลติและปริมาณการผลติได้จริง  ดงันี ้

ตารางแสดงก าลงัการผลติและปริมาณการผลติได้จริงส าหรับปี 2557 – 2560 

ตู้ไฟฟ้าระบบบควบคุม หน่วย 2557 2558 2559 2560 
ก าลงัการผลติที่สามารถผลติได้ จ านวนตู้ /ปี 1,800 1,800 1,800 1,800 
ปริมาณการผลติได้จริง จ านวนตู้ /ปี 1,085 1,035 1,193 1,219 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (%)  60.27 57.50 66.28 67.72 

                  

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระท าความผิดตามกฎระเบียบเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับ
หนว่ยงานภาครัฐ นอกจากนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบของกรมโรงงานอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมจงัหวดั และข้อก าหนดของ
องค์การบริหารสว่นต าบล ซึง่บริษัทได้ผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการองค์การบริหารสว่นต าบลประจ าปี 2559 แล้ว โดย
ที่ผา่นมายงัไมเ่คยมีปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

2.5 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ไมม่ี – 

2.6 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีงานที่ได้รับค าสัง่ซือ้ อยู่ในระหวา่งการประกอบและยงัไมไ่ด้สง่มอบทัง้หมด 357.06 
ล้านบาท โดยก าหนดการสง่มอบดงันี ้    
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ตารางแสดงมลูคา่งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบและเวลาที่คาดวา่จะสง่มอบ 

                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลา จ านวนเงนิที่คาดว่าจะส่งมอบ 
(ประมาณการ) 

ภายในปี 2561 357.06 

รวม 357.06 

 
3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

  ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ  เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึง
ต่อไปนี ้เป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าหากเกิดขึน้จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ  ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากนีอ้าจมีความเสีย่งอื่นๆ ที่บริษัทไมอ่าจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเสีย่งที่
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ยงัไมจ่ดัวา่เป็นความเสีย่งที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน า้ตาล 

เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทมีฐานลกูค้าหลกัอยู่ในกลุม่โรงงานน า้ตาลเป็นหลกั โดยในปี 2557- 2560 บริษัทมี
การพึ่งพิงรายได้จากลกูค้าในอตุสาหกรรมน า้ตาลอยูป่ระมาณร้อยละ 60.62 ร้อยละ 53.03 ร้อยละ 42.98 และ ร้อยละ 55.03 
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั โดยหากการขยายตวัของการผลิตในกลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาลชะลอตวัลง จะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน า้ตาลทรายอนัดบั 4 ของโลก แต่มีปริมาณการบริโภค
น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณที่ผลิตได้ ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกน า้ตาลได้ในปริมาณมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก ดงันัน้หาก
ปริมาณความต้องการน า้ตาลในตลาดโลกลดลงก็อาจจะสง่ผลตอ่การลดลงของฐานลกูค้าของบริษัทในอตุสาหกรรมน า้ตาลได้ 
ซึง่คาดวา่อปุสงค์การบริโภคน า้ตาลในตลาดโลกและภมูิภาคเอเซียยงัคงเพิ่มขึน้   

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตน า้ตาล แต่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถ
จ าหน่ายให้แก่อตุสาหกรรมการผลิตทกุประเภท อาทิ โรงงานผลิตชิน้สว่นยานยนต์, โรงงานผลิตกระดาษ, อตุสาหกรรมเหลก็, 
อตุสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และโรงไฟฟา้ เป็นต้น สว่นท่ีเหลอืเป็นรายได้จากกลุม่อตุสาหกรรมอื่นๆ ดงันัน้ รายได้ของบริษัทจึง
ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพากลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาลเพียงอุตสาหกรรมเดียว นบัตัง้แต่ปี 2558 บริษัทก าหนดแนวทางลดความเสี่ยง
จากการพึง่พิงอตุสาหกรรมการผลติน า้ตาลด้วยการวางนโยบายขยายฐานลกูค้าของบริษัทเพื่อรองรับอตุสาหกรรมอื่นๆ มากขึน้ 
เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย, อาคารตึกสงู และตู้ควบคุมระบบการท างานของเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ ด้วยการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่มีอยูเ่ดิมที่ให้มีประสิทธิภาพที่สงูขึน้และตอบสนองความต้องการได้
มากขึน้ และมีอตัราก าไรขัน้ต้นดีกวา่ โดยใช้ความรู้ความสามารถของวิศวกรของบริษัทพฒันาเทคนิคการควบคมุเคร่ืองจกัร  
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3.1.2 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ 

ความเสี่ยงจากความล่าช้าของงานโครงการเป็นสิ่งส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตขุองความลา่ช้า
อาจจะมาจากลกูค้า เช่น การเปลีย่นแปลงแบบสเปคและการติดตัง้ การขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียนและสภาพคลอ่งของลกูค้า 
เป็นต้นหรือความลา่ช้าจากบริษัทเองที่ผู้ รับเหมาช่วงไมส่ามารถสง่มอบงานตามก าหนดให้กบับริษัทซึง่อาจสง่ผลตอ่บริษัทจาก
การเสยีคา่ปรับลา่ช้าหรือก่อให้เกิดต้นทนุเพิ่มจากประมาณการท่ีตัง้ไว้และสง่ผลไปถึงการรับรู้รายได้ที่ลา่ช้าไปจากเดิมที่วางไว้  
ซึ่งงานโครงการเป็นงานประเภทการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึ่งมีสดัส่วนรายได้ในปี 2557-
2560 คิดเป็นร้อยละ 26.17 ร้อยละ 22.79 ร้อยละ 28.70 และร้อยละ 20.51ตามล าดบั 

บริษัทมีแผนการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของบริษัทคือ ได้จัดท าแผนการท างานส าหรับการควบคุมการ
ท างานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงอยา่งรัดกมุ และติดตามอยา่งใกล้ชิด วางแผนฉกุเฉินหากมีกรณีผู้ รับเหมาไมท่ างานตาม
แผน นอกจากนีจ้ะมีการประชุมติดตามส าหรับงานประจ าทกุสปัดาห์เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ทนัเวลา 
และท าสญัญาให้ผู้ รับเหมารับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้า ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ทัง้นีใ้นอดีต บริษัทไมเ่คยถกูปรับจากการสง่มอบงานลา่ช้าแตอ่ยา่งใด 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง  

 เนื่องจากการเสนองานให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะงานโครงการติดตัง้ระบบควบคมุไฟฟา้ หรืองานก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) จะต้องเสนอราคาเป็นแบบเหมาเบ็ดเสร็จทัง้ค่าวสัดุอปุกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดงันัน้ 
การปรับตวัสงูขึน้ของคา่วสัดอุปุกรณ์จะสง่ผลให้มีต้นทนุในการด าเนินงานสงูขึน้   

บริษัทมีแผนการปอ้งกนัความเสีย่ง คือ ฝ่ายจดัซือ้จะมีการสอบทานราคาอปุกรณ์หลกั ซึง่สว่นใหญ่จะก าหนด
ราคาได้แน่นอน ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เคเบิล้ ทองแดง ฯลฯ จะมีการเปรียบเทียบเพื่อจัดท าราคากลางและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ค้าวสัดหุลายรายเพื่อตอ่รองราคา มีการจดัซือ้วสัดลุว่งหน้าเพื่อควบคมุราคาให้คงที่ก่อนรับงาน และมีส ารอง
วสัดบุางประเภทเก็บไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว  

 
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

เนื่องจากบริษัทสัง่ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ 
ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งก าลงัแบบอตัโนมตัิ และระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 
2559 - 2560 บริษัทมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากตา่งประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณกวา่ร้อยละ 37.67 และร้อยละ 31.80 ของยอด
ซือ้รวม และมีการช าระเงินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และยูโร  เป็นต้น ในขณะที่รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท
ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม ดงันัน้บริษัทจึงมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่หากเงินบาทปรับตวั
ออ่นคา่ลงจะกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทท าให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น หากอตัราแลกเปลีย่น 
ณ วนัสัง่ซือ้ต ่ากวา่อตัราแลกเปลีย่นในวนัท่ีบริษัทบนัทกึเป็นต้นทนุสนิค้า  

บริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้จากในประเทศ โดยในปี 2557-
2560 บริษัทมีการสัง่ซือ้สินค้าและวตัถดุิบจากต่างประเทศในอตัราร้อยละ 55.10 ร้อยละ 54.76 ร้อยละ 37.67 และร้อยละ 
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31.08 ของมูลค่าการซือ้รวม ตามล าดบั และบริษัทลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้าเมื่อบริษัทต้องการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) อย่างไรก็ตาม บริษัทยงั
ต้องบนัทกึคา่ใช้จ่ายจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น หากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศตามสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศต ่ากว่าอตัราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบนัทึกต้นทนุสินค้า ณ วนัที่ได้รับสินค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับผลกระทบทาง
บญัชีจากอตัราแลกเปลี่ยนอนัเนื่องมาจากรายการสัง่ซือ้และช าระค่าสนิค้าหรือวตัถดุิบไม่ได้เกิดขึน้ในงวดบญัชีเดียวกนั ท าให้ 
ณ วนัปิดงวดบญัชีบริษัทต้องบนัทึกบญัชีผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริง 
โดยปี 2558 - 2560 มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 7.61 ล้านบาท  2.76 ล้านบาท และ 4.46 ล้านบาท ตามล าดบั 

3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องใช้ความรู้ความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบคุลากรในการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า ซึง่ที่ผา่นมา จะมีการสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้าเดิมของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องหากมี
การขยายโรงงานใหม่ การติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองจักรในโรงงานแต่ละประเภท จึงจ าเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในด้านเทคนิค ซึง่หากบริษัทสญูเสยีผู้บริหารหรือบคุลากรหรือมีบคุลากรท่ีมีความสามารถไมเ่หมาะสม อาจสง่ผลให้
เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความส าคญัในการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และประสทิธิภาพใน
การท างาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานทัง้พนกังานเก่าและพนกังานใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ   

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการพึ่งพิงผู้บริหารหลกัของบริษัท 3 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ในฐานะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอภิชาติ  ปีปทมุ ในฐานะกรรมการผู้จดัการ และ นายนพดล วิเชียรเกือ้ ในฐานะรองกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้เร่ิมธุรกิจนีต้ัง้แต่ปี 2537 และมีประสบการณ์ทางวิศวกรรม ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจกัรและ
ไฟฟ้าก าลงัเป็นเวลานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัททัง้สามท่านมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย จึง
คาดวา่บริษัทจะยงัสามารถรักษาผู้บริหารดงักลา่วให้อยูก่บับริษัทได้ตอ่ไป 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและ
คา่ตดัจ าหนา่ยสะสมเทา่กบั 257.84 ล้านบาท รายละเอียดสนิทรัพย์ถาวร แสดงได้ดงันี ้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ  

หลังหักค่าเส่ือมราคา
สะสม (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ที่ดิน  

 
9.43 

ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

  1.1 โฉนดเลขที่ 63554 - 63559 เนือ้ที่ 
166 ตารางวา (6 โฉนด) 
ที่ตัง้ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
เพื่อใช้เป็นส านกังาน 

 
เป็นเจ้าของ 

 

 

  

 

1.2 โฉนดเลขที่  63552-3  เนื อ้ที่  51 
ตารางวา (2  โฉนด) 

       ที่ตัง้ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
       เพื่อใช้เป็นส านกังาน   

เป็นเจ้าของ 4.18 

 

1.3 โฉนดเลขที่ 121526 และ 121553 
เนือ้ที่ 314  ตารางวา (2 โฉนด) 

       ที่ตัง้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพื่อใช้เก็บสนิค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 7.16 

 

1.4 โฉนดเลขที่  129479-86  เนื อ้ที่  
1,817  ตารางวา (8 โฉนด) 

        ที่ตัง้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพื่อเป็นโรงงานในการประกอบ
สนิค้าและเก็บสนิค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 38.29 

 

1.5 โ ฉ น ด เ ล ข ที่  129458-59 แ ล ะ
129462-63  เนือ้ที่ 1,198  ตาราง
วา (4 โฉนด) 

  ที่ตัง้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพื่อ เ ป็นโรงงานในการประกอ
สนิค้าและเก็บสนิค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 70.84 
ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
ปัจจบุนัได้ไถ่ถอนแล้ว  
ณ วนัท่ี 6 ก.พ. 61 

 รวมที่ดนิ  129.90  
2 อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 96.16 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
3 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 12.37 ไมม่ีภาระผกูพนั 
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ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ  

หลังหักค่าเส่ือมราคา
สะสม (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

4 อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 2.38 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5 เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ เป็นเจ้าของ 0.53 ไมม่ีภาระผกูพนั 

6 ยานพาหนะ 
เป็นเจ้าของ 10.07 ไมม่ีภาระผกูพนั 

เป็นผู้ เช่า 
(เชา่ทางการเงิน) 

6.43 สญัญาเชา่ทางการเงิน 

  รวมทัง้สิน้ 257.84  
 
4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 0.75  ล้านบาท โดยรายการ
ดงักลา่วได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้านบญัชี 

4.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ  

1. หนังสือแต่งตัง้ CPT เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

ตารางสรุปหนงัสอืแตง่ตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

ช่ือคู่ค้า ประเทศ ผลิตภัณฑ์ 

เร่ิมได้รับ
การ

แต่งตัง้
ครัง้แรก 

อายุหนังสือ 
แต่งตัง้ (ล่าสุด) 

ประเภทของ
ธุรกรรม 

1. LS Industrial 
Systems Co., 
Ltd.  

เกาหลี - ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัไฟฟ้าก าลงั 
ย่ีห้อ “LS” 

- ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบ
ควบคมุอตัโนมตั ิ(Automation)  
ย่ีห้อ “LS” 

- PLC, Inverter 

2538 หมดอายุ 
30 มิ.ย. 2561 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
อย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทย โดยไม่มี
เง่ือนไขอื่นๆ (Non 
Exclusive) 

2. Hyosung 
Corporation  

เกาหลี 3-phase induction motor  2554 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
อย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยโดยไม่มี
เง่ือนไขอื่นๆ (Non 
Exclusive) 

3. DANFOSS 
(VACON) 

ฟินแลนด์ Inverter  2552 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินค้าและให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค
ในประเทศไทยโดยไม่
มีเง่ือนไขอื่นๆ (Non 
Exclusive) 
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ช่ือคู่ค้า ประเทศ ผลิตภัณฑ์ 

เร่ิมได้รับ
การ

แต่งตัง้
ครัง้แรก 

อายุหนังสือ 
แต่งตัง้ (ล่าสุด) 

ประเภทของ
ธุรกรรม 

4. ZEZ SILKO, 
s.r.o.  

สาธารณรัฐ
เช็ค 

- Low Voltage Capacitors  
- Medium Voltage Capacitors 
- Reactors 
- PFC components 

2546 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศไทยโดยไม่
มีเง่ือนไขอื่นๆ      
(Non Exclusive) 

5. Anhui Wannan 
Electric 
Machine Co., 
Ltd. 

จีน - Low Voltage Motors 
- High Voltage Motors 
- Motor Starters and motors 

parts 

2555 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศไทย โดย
ไม่มีเง่ือนไขอื่นๆ     
(Non Exclusive) 

6. T-Telectric ฝร่ังเศส - Dc motors of outputs up to 
2000kW 

- Ac square motors of frame 
sizes 112 up to 335  

2538 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2561 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศไทย โดย
ไม่มีเง่ือนไขอื่นๆ     
(Non Exclusive) 

7. Parker Hannifin องักฤษ SSD DC Drive  2538 หมดอายุ 
1 ก.ค. 2561 

เป็นตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศไทยโดยไม่
มีเง่ือนไขอื่นๆ      
(Non Exclusive) 

หมายเหต ุ:  Non-Exclusive หมายถึง บริษัทไมไ่ด้เป็นตวัแทนการจ าหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวของสินค้านัน้ 
 

2. สัญญาประกันภยัทรัพย์สินของบริษัท 

ตารางสรุปสาระส าคญัของสญัญาประกนัภยั 
 

สัญญาที่ 1 
คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษทั" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 

วนัท่ีท าสญัญาประกนัภยั : 28 สิงหาคม 2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่4 กนัยายน 2560 ถงึ  4 กนัยายน 2561) 
สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร (ส านกังานใหญ่ ประชาช่ืน) 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) อาคารส านกังาน อาคารโชว์รูม 

มลูคา่ท่ีเอาประกนั 22.67 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 
4.44 ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ส านกังานและอปุกรณ์เคร่ืองมือการ
ซอ่ม รวมถงึสินค้าท่ีมีไว้ส าหรับโชว์และสินค้าท่ีลกูค้ามาส่งซอ่ม มลูคา่ท่ีเอา
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ประกนั 7.5 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 2.91 ล้านบาท 
รวมส านกังานและโรงงาน)  

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูคา่ท่ีเอา
ประกนั 5 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 0) 

ขอบเขตการรับประกนั : - การประกนัความเส่ียงภยัทรัพย์สิน : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีเอาประกนั 
ท่ีเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบดิ พาย ุน า้ แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การ
จลาจล  (จ ากดัความรับผิดจากน า้ทว่มไม่เกิน 5 ล้านบาทตอ่ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาท่ีเอาประกนั) 

- การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก : อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากความ
บกพร่องของอาคารสถานท่ีเอาประกนัภยั และ/หรือ ประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบตังิานของลกูจ้างของผู้ เอาประกนัภยัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของผู้ เอา
ประกนัภยั ที่เกิดขึน้ภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั) 

วงเงินคุ้มครอง : 35,170,000 บาท (สามสิบห้าล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
สัญญาที่ 2 
คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษทั" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 

วนัท่ีท าสญัญาประกนัภยั : 14 มิถนุายน  2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่14 มิถนุายน 2560  ถงึ  14 มิถนุายน 2561) 

สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 75/26 เอ็มเอ็มซี มินิแฟคตอร่ี ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี (คลงัสินค้า) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ตลอดจนส่วนตอ่เตมิและปรับปรุง 
มลูคา่ท่ีเอาประกนั 11.7 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 3.39 
ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มลูคา่ท่ีเอา
ประกนั 3 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 2.91 ล้านบาท รวม
ส านกังานและโรงงาน) 

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูค่าท่ีเอา
ประกนั 100 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 76.09 ล้านบาท) 

ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีเอาประกนั ท่ีเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบดิ น า้ 
แผ่นดนิไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จ ากัดความรับผิดจากน า้ท่วมไม่เกิน 
10 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 114,700,000 บาท (หนึง่ร้อยสิบส่ีล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
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สัญญาที่ 2 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
สัญญาที่ 3 
คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษทั" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 
วนัท่ีท าสญัญาประกนัภยั : 3 กรกฎาคม  2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่5 กรกฏาคม 2560 ถงึ วนัท่ี 5 กรกฏาคม 

2561) 

สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 26/16 เอ็มเอ็มซี แฟคทอร่ี แลนด์ หมู่ท่ี 11 ซอย 12 ถนนพหลโยธิน ต าบล
คลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี (โรงงานประกอบสินค้าและ
คลงัสินค้า) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ตลอดจนส่วนตอ่เตมิและปรับปรุง 
มลูคา่ท่ีเอาประกนั 120 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 81.95   
ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มลูคา่ท่ีเอา
ประกนั 3 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 2.91 ล้านบาท รวม
ส านกังานและโรงงาน) 

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูคา่ท่ีเอา
ประกนั 70 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/60 เทา่กบั 59.47 ล้านบาท) 

4) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทกุชนิด มลูคา่ท่ีเอาประกนั 6 ล้านบาท (มลูคา่ตาม
บญัชี 31/12/60 เทา่กบั 12.37  ล้านบาท) 

ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีเอาประกนั ท่ีเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบดิ น า้ 
แผ่นดนิไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จ ากดัความรับผิดจากน า้ท่วมไม่เกิน 
20 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 199,000,000 บาท (หนึง่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นสว่นสนบัสนนุกิจการ
ของบริษัทอนัจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัท โดย
สามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทไม่มี
เงินลงทนุในบริษัทใดๆ     
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ทัง้นี ้การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะอยูภ่ายใต้การควบคมุและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และใน
การก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  บริษัทจะสง่กรรมการของบริษัทหรือคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์
ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารงาน  เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

 
5.  ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสยีหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญั 

 
6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  

ชื่อบริษัท บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ CPT Drives and Power Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000639 

ประเภทธุรกิจ จ าหนา่ยอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟา้ที่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ย 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
โทรสาร  : 02-580-6332-4   

ที่ตัง้โรงงานสาขา 1 

(เพื่อเก็บสินค้าคงคลัง) 

 

เลขที่ 75/26 หมูท่ี่ 11 ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-908-1158 
โทรสาร  : 02-908-1159 

ที่ตัง้โรงงานสาขา 2 

(เพื่อประกอบสนิค้า) 

 

เลขที่ 26/16 หมูท่ี่ 11 ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-908-8227-8, 02-520-3903 
โทรสาร  : 02-520-3904 

Home Page www.CPTthailand.com    

ทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท / 900 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 450 ล้านบาท / 900 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาคารบี เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 
ผู้สอบบัญชี 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 22 อาคารวอ่งวานชิคอมเพลก็ซ์ บี  เลขที่ 100/72,100/2 ถนนพระราม 9  แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ : 02-645-0101 

โทรสาร : 02-645-0110 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 450,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 900,000,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทนุช าระแล้วจ านวน 450,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.2 ข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

บริษัทไม่มีข้อจ ากดัการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้องไมท่ าให้สดัสว่นการถือหุ้นโดยบคุคลตา่งด้าวมากกวา่ร้อยละ 49 
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้หากการโอนหุ้นของ
บคุคลใดท าให้สดัสว่นการถือหุ้นโดยบคุคลตา่งด้าวมากกวา่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
สทิธิที่จะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่ว 

7.3 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท 10 อนัดบัแรก แสดงได้ดงัตารางข้างลา่งนี ้: 

ล าดบัท่ี รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัสว่นร้อยละ 
1 นายอภิชาติ ปีปทมุ 158,500,000.00 17.61 
2 นายสมศกัดิ ์หลมิประเสริฐ 129,998,600.00 14.44 
3 นางกนัยา หลมิประเสริฐ 95,500,000.00 10.61 
4 นางสาวธญัวรัตม์ ปีปทมุ 94,499,998.00 10.50 
5 นายนพดล วเิชียรเกือ้ 89,000,000.00 9.89 
6 นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 63,890,000.00 7.10 
7 นายสาธิต กมุาร 11,368,800.00 1.26 
8 นายธนวฒัน์ วิเชียรเกือ้ 6,300,000.00 0.70 
9 นายศรีนนท์ จงอนกุลูธนากร 5,941,300.00 0.66 
10 นายสมยศ อนนัตประยรู 5,000,000.00 0.56 

7.4 สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น 

-ไมม่ี- 
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7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
การก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (CPT) ก าหนดไว้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล และส ารองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

ทัง้นี ้หากบริษัทมีบริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราร้อยละ 100 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม  อาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้หากบริษทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้
เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ทัง้นี ้บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทกุประการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททัง้หมดจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย : 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. นางวลัชลย์ี  กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5. นายประดษิฐ์ สคุนธสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 
6. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
7. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการ 
8. นายนพดล  วิเชียรเกือ้   กรรมการ 
9. นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ  กรรมการ  

 โดยมี นางสาวจิตติมา ค าเวียงจนัทร์ ปฎิบตัิหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท ซึง่ผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัทครัง้
ที่ 80/2017 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  คือ นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ หรือ นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ ลงลายมือ
ช่ือร่วมกบั นายอภิชาติ ปีปทมุ หรือ นายนพดล วิเชียรเกือ้ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

 

 

 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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8.2    คณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559  มีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย : 

1. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวลัชลย์ี กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะท าหน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
โดยมีนางสาวบญุณี กศุลโสภิต ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.3   คณะกรรมการบริหาร  

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 12 กันยายน 2556  มีมติให้แต่งตัง้กรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบด้วย :  

1. นายสมศกัดิ์  หลมิประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
3. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ (วิศวกรรม) 
4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ (บริหาร) 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย :  

1. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นางวลัชลย์ี  กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติให้แต่งตัง้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย : 

1. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายอภิชาติ ปีปทมุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายนพดล วิเชียรเกือ้ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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8.6 คณะผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้:  

1. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายนพดล วิเชียรเกือ้ รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายวศิวกรรม) 
4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายบริหาร) 
5. นายมนต์ชยั ธญัธเนส ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย) 
6. นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) 
7. นายธีรยทุธ เพ็ชรวงศ์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลติและออกแบบ) 

 



                          บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
      CPT Drives and Power Public Company Limited 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart)  

หายเหต ุ:  -   นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะ 

                       อยู่ในเส้นกรอบหนา 

-  ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้  
  บริษัท บเีค ไอเอ แอนด์ ไอซี   จ ากดั ท าหน้าที่ดงักลา่ว 

กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายขาย) 
 นายมนต์ชยั  ธัญธเนส 

 

แผนกบริการด้านระบบไฟฟา้ก าลงั 

แผนกบริการด้านมอเตอร์ไฟฟา้และ 
    ระบบควบคมุอตัโนมติั  
 

กลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม                  
แผนกผลติ 

 
แผนกออกแบบ 

แผนกทรัพยากรบคุคล 

 
แผนกการเงิน 

ผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายบริหาร) 
นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ 

ผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายผลิตและออกแบบ) 
นายธีรยทุธ เพ็ชรวงศ์ 

แผนกบญัชีและสต๊อก 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายสมศกัดิ ์หลมิประเสริฐ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(วิศวกรรม) 

นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 

กรรมการผู้จัดการ 
นายอภิชาต ิปีปทมุ 

 

ผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายบริการ) 
นายนพดล  วิเชียรเกือ้ (รักษาการ) 

กลุม่ลกูค้าโรงงานน า้ตาล 

กลุม่ลกูค้าธุรกิจพลงังาน                

กลุม่ลกูค้างานอาคารสงู              

 กลุม่ลกูค้างานติดตัง้และก่อสร้าง  

    สถานีไฟฟา้ยอ่ย 

แผนกจดัซือ้ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(บริหาร) 

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ 
  

ลกูค้างานซอ่มแซม 

  

แผนกตรวจสอบคณุภาพ 

  

แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกความปลอดภยั 
(Safety) 



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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8.7   เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ได้มีมติแตง่ตัง้นางสาวจิตติมา ค าเวียงจนัทร์ 
ให้ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ซึง่เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัทจากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยแทนนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เลขานกุารท่านเดิมที่ลาออกเพื่อไปปฏิบตัิงาน
ด้านบริหารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทดงักลา่วเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระวดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้อง
ปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท   

 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้สว่นเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท าการนบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบการเก็บ
รักษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวข้องกับการแสดงข้อมลู และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถกูต้องครบถ้วน และ
สามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้ บริหาร เช่น ผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน รวมทัง้จัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้องขอ 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการก ากบัการท างานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้
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8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
การประชมุคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 20,000  บาทตอ่ครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/กรรมการ 15,000  บาทตอ่ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทตอ่ครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 15,000  บาทตอ่ครัง้ 

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทดงันี ้

ชื่อ – สกุล 2559 2560 
1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 60,000 80,000 
2. นายสมศกัดิ์  หลมิประเสริฐ 45,000 60,000 
3. นายอภิชาติ  ปีปทมุ 30,000 60,000 
4. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 30,000 60,000 
5. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ 45,000 90,000 
6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์* 105,000 140,000 
7. นายประภาษ  ไพรสวุรรณา 90,000 90,000 
8. นางวลัชลย์ี  กาญจนจงกล 60,000 120,000 
9. นายประดษิฐ์ สคุนธสวสัดิ*์ 45,000 60,000 

 
หมายเหต:ุ * กรรมการล าดบัที่ 6 และ 9 เร่ิมได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  
                     เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2559  
               ** บริษัทเร่ิมจา่ยคา่เบีย้ประชมุในครัง้ที่ 3/2559 เป็นต้นมา 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

      ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 13,500,000  หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจ านวนหุ้นที่
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จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้แรก ในราคาเดียวกบัราคาที่เสนอขายให้กบัประชาชน
ทัว่ไป  โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน  

 ทัง้นี ้รายละเอยีดของกรรมการอสิระท่ีได้รับการจดัสรร มีดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่

ได้รับการจัดสรร 
(ไม่เกิน) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่
กรรมการอิสระ  

นายจรุง  สพุรรณพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ         4,050,000 0.45% 

นายสุวทิย์  สิงหจนัทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         4,050,000 0.45% 
นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          1,350,000 0.15% 
รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          2,700,000 0.30% 

นายประดษิฐ์  สคุนธสวสัดิ์ กรรมการอิสระ          1,350,000 0.15% 
รวม      13,500,000 1.50% 

8.8.2 กรรมการบริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

  ในงวดปี 2559 และของปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนผู้บริหาร  7 7 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 43,648,087 44,976,100.32 

รูปแบบคา่ตอบแทน เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

2. ค่าตอบแทนอื่น  

  ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่ม
ทนุจ านวน 13,500,000  หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร (ที่ไม่เป็นกรรมการ) และพนกังานของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้แรก ในราคาเดียวกบัราคาที่เสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน  

  นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารและพนกังาน  โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 
กนัยายน 2556 เป็นต้นไป ซึง่มเีง่ือนไขการสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพรายละเอยีด ดงันี ้ 
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อายุงาน อัตราของเงนิสมทบและ 
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

น้อยกวา่ 3 ปี 0 
ครบ 3 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 5 ปี 50 
ครบ 5 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 10 ปี 70 
ครบ 10 ปีขึน้ไป 100 

8.9 บุคลากร 

8.9.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีจ านวนพนกังานแบง่ตามสว่นงานหลกัดงันี ้: 

ส่วนงานหลกั 
จ านวนพนักงาน (คน)* 

พนักงานประจ า พนักงานรายวนั รวม 
1. ฝ่ายขาย ** 39 0 39 
2. ฝ่ายบริการ 26 0 26 
3. ฝ่ายโรงงาน (ผลติและออกแบบ) 42 12 54 
4. ฝ่ายบริหาร 51 0 51 

รวม 158 12 170 
     หมายเหต:ุ * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท แผนกบญัชีและแผนกการเงินอยูภ่ายใต้ฝ่ายบริหาร  
 ** ฝ่ายขายประกอบด้วย Sales Engineer ที่ท าหน้าทีข่ายโดยตรงจ านวน 12 คน 

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ทัง้นี ้ ในปี 2560 บริษัทได้ให้คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และ
อื่นๆ เช่น คา่คอมมิชชัน่ คา่ลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นต้น ซึง่คิดเป็นจ านวนเงินทัง้หมดดงันี  ้: 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนพนกังาน (คน) 150 170 
คา่ตอบแทนรวม (บาท) 100,159,170.15 120,843,443.89 

 หมายเหต ุ: บริษัทมีข้อก าหนดในการจา่ยคา่คอมมิชชัน่ให้พนกังานฝ่ายขาย โดยวิธีการค านวณจะขึน้อยูก่บัข้อตกลงที่ท าไว้กบับริษัท 
                    ซึ่งบริษัทจะจา่ยคา่คอมมิชชัน่เข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิน้เดือนของเงินเดือนแตล่ะเดือน 
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8.9.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์  โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทย
พาณิชย์เป็นบริษัทจดัการกองทนุ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตัง้แต่
วนัท่ี 25 กนัยายน 2556 เพื่อจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน   

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

          -ไมม่ี- 

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบคุคล ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้บริษัทจงึมี
นโยบายการจดัอบรมพนกังานในด้านตา่งๆ เช่น ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบคุคล และความปลอดภยัใน
การท างาน โดยมีการอบรมทัง้ภายในบริษัทเองและการสง่พนกังานเข้าอบรมจากหลกัสตูรภายนอกตามความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดบั นอกจากนี ้กรณีที่มีการสัง่เคร่ืองจักรใหม่ๆ ท่ีทางบริษัทน าเข้ามา บริษัทจะจัดให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าในระบบงานโดยรวมและเปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้การท างานแบบมืออาชีพ รวมทัง้ได้
ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรนัน้ๆ โดยตรง  

การพฒันาบคุลากรของบริษัท ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่มีสว่นในการขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างตอ่เนื่อง โดยบริษัทให้
ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ส าหรับรองรับการแข่งขนัที่รุนแรงที่จะเกิดขึน้จาก
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  และนโยบายประเทศไทย 4.0 ส าหรับภาคอตุสาหกรรมไทย 

ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารที่เลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในทกุฝ่ายงาน 
เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ ปัจจุบนับริษัทจึงได้ก าหนดแผนงานการ
ฝึกอบรม รวมถึงจดัตารางการฝึกอบรมส าหรับปี 2560 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการท างานของพนกังาน
ทุกฝ่ายงาน อนัจะน ามาซึ่งการพฒันาคุณภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีส้ามารถสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรมและ
พฒันาบคุลากรของบริษัทได้ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

คา่ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 252,927 365,950 297,196 232,734.52 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจดงันัน้คณะกรรมการบริษัท จึงได้
มีนโยบายปฏิบตัิตามหลกัการและข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้การก าหนดบทบญัญตัิตา่งๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏิบตัิได้จริง นอกจากนีบ้ริษัทได้น าหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานโยบายที่ครอบคลมุถึงสิทธิและความเท่าเทียม
กันของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส การควบคมุและบริหารความเสีย่ง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด 
ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น รวมทัง้จะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือการโอนหุ้ น การมี
สว่นแบ่งในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูบริษัทอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
แก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด   

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะ
จดัท ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
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 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่
ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

 ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
หาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ือง
ส าคญัที่มีผลต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ
เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 สง่เสริมการใช้สทิธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชมุก่อนวนัประชมุ อนัเป็น
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร 
พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าวด้วย)   ในกรณีที่พนกังานหรือผู้บริหารน าข้อมลูไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถกูลงโทษทางวินยั   

 สง่เสริมให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้สว่นเสยีดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออก
เสยีงในวาระการประชมุนัน้ๆ 
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 ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคัญต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบตัต่ิอผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่
ส าคัญ ดังนี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ  อย่างสุด
ความสามารถในทกุกรณี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างสม ่าเสมอ  
และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การท างานของพนกังาน ตลอดจนปฏิบตัิตอ่พนกังาน
ด้วยความสภุาพและให้ความเคารพตอ่ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

ลกูค้า : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม  
รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลูท่างอย่างไม่หยดุยัง้ที่จะ
เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอยา่งต่อเนื่อง และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลกูค้าอยา่ง
เคร่งครัด 

คูค้่าและเจ้าหนี ้ : บริษัทจะไม่ด าเนินการที่ทจุริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี  ้และมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน 
การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 

คูแ่ขง่ทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็น
ความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต  หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

สงัคมสว่นรวม : บริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัต้องแสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม ปลกูฝัง
จิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง
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และจริงจงั รวมทัง้ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอยา่งเทา่
เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ 
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คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตสุมผล 
งบการรวมของบริษัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม การบนัทึกข้อมลู
ทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจดุออ่นเพื่อปอ้งกนัการทจุริตหรือการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั โดยถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวา่ง
กนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอ่คณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 
ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพันธ์นัน้ บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตัง้หน่วยงานด้านนักลงทุนสมัพันธ์ในอนาคต
อนัใกล้นี ้แตจ่ะมอบหมายให้ นางสาวฐณชัญ์พร  ทองสขุ  ต าแหนง่ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) ท าหน้าที่ในการติดตอ่กบัผู้ ถือ
หุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์กบับริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้ น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 9 
ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของงบ
การเงินได้ ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  1  ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกวา่  1  คน ซึ่งบริษัทมี 5 คน เป็น
กรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  โดยปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่งๆ ของ
บริษัทเพื่อให้ด าเนินไปอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี   
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ประธานกรรมการบริษัทไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนัประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ  
เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน  เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการมีอ านาจบริหารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั 

(2)  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 4 ทา่น ซึง่ช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากับดแูลการด าเนินกิจการ
ของบริษัท มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือโดยกฎเกณฑ์ 
ประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของส านกังานก.ล.ต.หรือของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยกรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
รวมทัง้สรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการบริษัท    

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ท า
หน้าที่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้
องค์กร รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทอยา่งเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนกุรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มี 
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3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจดัท าข้อพงึปฏิบตัิที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตัิงาน
ในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  โดยมีประเด็นหลกัในการรักษาความลบัของบริษัท  การปฏิบตัิงานด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต ถกูต้องตามกฎหมาย  การเคารพสทิธิซึง่กนัและกนั  และการดแูลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทและสิง่แวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการให้ความส าคญักบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต การควบคมุ
ภายในท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพขึน้สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทนุและสร้างความนา่เช่ือถือให้กบันกัลงทนุ 

3.2 นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า  พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ การกระท าและการตดัสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของ
สว่นตวั ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบคุคลอื่นท่ีรู้จกัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายที่ครอบคลมุ 2 เร่ือง 
คือ  

 รายการที่เกี่ยวโยงกนั :  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบทกุ
รายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกนั เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก  (Arm’s 
Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  
และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันแล้ว  หากเป็นรายการตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน บริษัทจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ของประกาศดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผย
รายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆท่ีท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 สถานการณ์อืน่ๆทีท่ าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : แบง่ออกเป็น  
1. การลงทุนทัว่ไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ ถือหุ้น  หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง 

หรือผู้ ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดตอ่ธุรกิจด้วย เข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบักิจการดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวญั  บคุลากรทกุระดบัไมค่วรรับของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกีฬา  ข้อเสนอเพื่อการพกัผ่อน ที่
พกัรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการสว่นตวัต่าง ฯลฯ หากการกระท าดงักลา่วจะน าไปสูก่ารสร้างข้อผกูมดั
ให้กบับริษัท หรือท าให้บริษัทสญูเสยีผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหนง่ใด ๆ บคุลากรทกุระดบัของ
บริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้ อ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ  งานบริการ
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สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา  ซึ่งจะช่วยขยายวิสยัทศัน์ 
และประสบการณ์ให้แก่บคุลากรผู้นัน้ แตจ่ะต้องไมน่ าเอาบริษัท หรือต าแหนง่ของตนในบริษัท ไปพวัพนักบั
กิจกรรมที่ท าภายนอก เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิให้ท าเช่นนัน้ได้ด้วย 

3.3 การควบคมุภายใน 

บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุวา่บริษัทจะมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลและ
เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั  (ซึ่งได้หยดุให้บริการ
ในช่วงปี 2557 – 2558 และเร่ิมให้บริการในปี 2559 ถึงปัจจุบนั) ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุ
ภายใน ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายในให้รัดกุม พร้อมทัง้ด าเนินการขจดัความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ 
รวมทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ท าหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคมุตา่งๆ  

นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ท า
หน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุๆ 3  เดือน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
โดยมีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทนัการ โดยจะส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกบัพิจารณาก าหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในปีพ.ศ. 2559 และ 2560 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5  ครัง้และ 4 ครัง้ตามล าดบั และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ และ 4 ครัง้ตาม ล าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี  ้
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หมายเหต ุ* เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัทโดยแตง่ตัง้ นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ นายประดษิฐ์ สคุนธสวสัดิ ์  ซึง่เป็นไปตาม
มตท่ีิประชมุสามญัประจ าปี 2559  

 (5)  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีมา
ประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุยพินิจ
อยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดแูลมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

(6)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจให้สามารถ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท โดยขออนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงู ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ระดบัค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะ 
กรรมการ
สรรหา 

2559 2560 2559 2560 2560 
1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 5/5 4/4 - - - 
2. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์* 3/5 4/4 3/3 4/4 1/1 
3. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 5/5 3/4 3/3 3/4 - 
4. นางวลัชลย์ี  กาญจนจงกล 4/5 4/4 2/3 4/4 1/1 
5. นายประดษิฐ์  สคุนธสวสัดิ*์ 3/5 4/4 - - - 
6. นายสมศกัดิ์  หลมิประเสริฐ 5/5 4/4 - - 1/1 
7. นายอภิชาติ  ปีปทมุ 4/5 4/4 - - - 
8. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 4/5 4/4 - - - 
9. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ 5/5 4/4 - - - 
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เป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกบัผลงานของบริษัทและการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละ
ราย 

(7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ตอ่เนื่อง ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

ทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่เลขานกุารบริษัทจะจดัให้มีเอกสารข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่
ของกรรมการใหม ่รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

9.2.1 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559  มีมติให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท   โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
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2. ก าหนดวิสยัทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  

3. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่าย
บริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4. ก าหนดอ านาจอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานของบริษัท  และให้มีการ
ทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว และควรทบทวนระบบที่ส าคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

6. จดัให้มีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

7. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ
เสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบวา่ ระดบัความเสีย่ง
มีการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

10. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

11. พิจารณากลัน่กรองรายงานท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท 
- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัท 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบัญชีและก าหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
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- เร่ืองอื่นๆ 
12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นใดตาม

ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้

บริษัท มีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 
14. อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนุมตัิจ่าย

ตัง้แตร้่อยละ 5 แตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของยอดขายหรือมลูคา่โครงการ และต้องไมท่ าให้บริษัทมีผลขาดทนุ 
15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

16. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจดัให้มีรายงาน
ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทัว่ไปอย่าง
ถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

17. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักลา่วมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

การมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ให้หมายความตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท เว้น
แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

18. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการบริษัทนัน้ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคับของบริษัท
ดงักลา่ว โดยในกรณีที่การด าเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีสว่นได้สว่นเสีย 
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หรือเป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรรมการบริษัทท่านนัน้ จะไม่มีอ านาจ
อนมุตัิการด าเนินการดงักลา่ว 

19. เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ืองที่
กรรมการมีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยให้กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การท ารายการที่กรรมการมีสว่นได้เสียและอยูใ่นข่ายที่กฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้น 

20. เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุ ผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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9.2.2 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี โดยการประสานงาน
กับผู้ ตรวจสอบบัญชีและผู้ บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็น
เร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญัของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ
เพื่อติดตามและควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้
มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
9. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าใด

ดังต่อไปนี  ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

12. ทบทวนข้อบงัคบั และผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่กลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
อาจได้รับการแตง่ตัง้อีกก็ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงที่นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
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แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่ที่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม  
ความจ าเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ ตรวจสอบภายใน, ผู้ สอบบัญชี หรือบุคคลที่
เก่ียวข้องในวาระการประชมุนัน้ๆ  โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดัการประชมุ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ ให้
ความเห็นชอบกบัวาระการประชมุ ตลอดจนรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมอ 

9.2.3 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2556 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการ  โดยยึดหลกัปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ  และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุตัิ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการจดัซือ้สนิค้าตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินตัง้แต ่50 ล้านบาท (ห้าสบิ
ล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  20  ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 

6. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสนิค้า  การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตัง้แต ่300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 

7. อนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกบัธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  พร้อมกบัก าหนดเง่ือนไขในการเบิก
ถอนเงิน  หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 
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8. อนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท 
(ยี่สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท)  

9. อนมุตัิให้น าทรัพย์สินของบริษัท  จ านอง  จ าน า  เพื่อเป็นประกนัหนีส้ินของบริษัททกุประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมี
ขึน้ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท)  

10. อนมุตัิการจ่ายคา่ที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนมุตัิจ่ายไมเ่กินกวา่ร้อย
ละ 5 ของยอดขาย โดยกรรมการผู้จดัการลงนามร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

11. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ  ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบคุคล และด้านการ
ปฏิบตัิการอื่นๆ  

13. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงิน
คา่จ้าง  คา่ตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลกิจ้าง 

14. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได้  ตามที่
เห็นสมควร ทัง้นี ้จะไมม่ีการมอบอ านาจให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

15. ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสยี  หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลีย่นแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง      

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบ  วาระแล้ว หาก
คณะกรรมการบริษัท ยงัไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัท จะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบริหารชดุเดิมที่หมดวาระลง  ในการแตง่ตัง้
ต้องกระท าภายใน  2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม  กรรมการบริหารซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ 
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 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะสาเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระแล้วยงัคงเหลือวาระไม่น้อย
กวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้กรรมการบริหารแทนต าแหนง่ที่วา่งลงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คราว
ถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน
เทา่นัน้ 

9.2.4 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติก าหนดอ านาจและหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้ 

การสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ต าแหนง่วา่งลงและ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม 

3. พิจารณาสรรหา และคดัเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

4. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. ก าหนดคา่ตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล

โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้ บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดวา่จะ
ได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการเพื่อขออนมุตัิ 

3. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามเร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปี ของบริษัท 
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5. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร 
และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้า
มาด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม  

2. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นต าแหนง่

เมื่อ 

 ลาออก 

 คณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
3. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแตง่ตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่ง
จากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ ได้โดยบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เข้าเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทดแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทนที่เทา่นัน้ 

9.2.5 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตัง้และก าหนดอ านาจและหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร   ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทประสบอยูห่รือคาดวา่จะเกิดขึน้และสง่ผล
กระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทัง้ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทัง้
จากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลมุ ดงันี ้

 ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 

 ความเสีย่งด้านการด าเนินการ (Operational Risk) 

 ความเสีย่งด้านกลยทุธ์การด าเนินการ (Strategic Risk) 

 ความเสีย่งจากกฎหมาย บคุคลากรและข้อผกูพนัตามสญัญาตา่งๆขององค์กร (Compliance Risk) 
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2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยให้
หนว่ยงานตา่งๆ มีสว่นร่วมในการบริหารและควบคมุความเสีย่ง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดเกณฑ์วดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งที่บริษัท จะยอมรับได้ 
5. ก าหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเสีย่งให้เหมาะสมตอ่สถานการณ์ 
6. ประเมินความเสี่ยงในระดบัองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ รวมทัง้

ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเสีย่งตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอที่จะควบคมุ

ความเสีย่ง 
8. มีอ านาจในการเรียกบคุคลที่เก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแต่งตัง้และก าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัมีหน้าที่

บริหารความเสีย่งตามความเหมาะสม และให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อให้การบริหารความ
เสีย่งบรรลวุตัถปุระสงค์ 

9. รายงานผลเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน สถานะความเสีย่งของบริษัท และการเปลีย่นแปลงตา่งๆ รวมถึงสิง่
ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ที่ก าหนด เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

10. จดัท าคูม่ือการบริหารความเสีย่ง 
11. ระบคุวามเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทัง้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ

ตอ่บริษัท 
12. จดัท าแผนงานเพื่อปอ้งกนัหรือลดความเสีย่ง  
13. ประเมินผลและจดัท ารายงานการบริหารความเสีย่ง 
14. จดัวางระบบบริหารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง     

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ข้างต้น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความ
เสีย่ง โดยกรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสีย่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเสีย่งซึง่พ้นต าแหนง่
ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งได้อีก 
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ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหนง่ หรือไมอ่าจด ารงต าแหนง่หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งตัง้กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัจากวนัที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ
ตอ่เนื่องในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่กรรมการบริหารความเสีย่งที่เข้ามาใหมน่ี ้จะอยูใ่นต าแหนง่
ได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการบริหารความเสีย่งที่ตนเข้ามาแทน  

9.2.6 ขอบเขตอ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติก าหนดอ านาจและหน้าที่และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ ดงันี ้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก ากับ ดูแล และอนุมตัิเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นใดด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคมุของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อ านาจนัน้ๆ ได้   

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้  ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัท 

5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินตอ่รายการไม่
เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท (สบิล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ตอ่รายการในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาท 
(ห้าล้านบาท) 

6. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสนิค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
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7. อนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เงินเบิกเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10  ล้านบาท (สบิล้านบาท) 

8. อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนมุตัิตัง้แต่
ร้อยละ 3 แตไ่มเ่กินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมลูคา่โครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผู้จดัการ  

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการที่กรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลีย่นแปลง  หรือแก้ไขอ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 

ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้  ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบ
อ านาจช่วงให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบ ริหาร  และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินตอ่รายการไม่
เกิน 30 ล้านบาท (สามสบิล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ใน
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วงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 
(หนึง่ล้านบาท) 

8. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสนิค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท (หนึง่ร้อยล้านบาท) 

9. อนมุตัิการจ่ายคา่นายหน้าและคา่ที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนมุตัิจ่าย
ค่าตอบแทนค่านายหน้าไม่เกินร้อยละ 2 และค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานขายไม่เกินร้อยละ 3 
ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ และในกรณีค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาตัง้แต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดขายโดยลงนามร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

10. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท  

11. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจุแตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด
ของบริษัท  ยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร  

12. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบ  วินยัการท างานภายในองค์กร 

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 ทัง้นี ้ กรรมการผู้ จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้ จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลีย่นแปลง  หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จดัการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
   

9.2.7 อ านาจอนุมัติรายการที่ส าคัญ 

รายการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กรรมการผู้จัดการ 

1. อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี / - - - 
2. การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 20 ล้านบาทขึน้ไป ไมเ่กิน 20 ล้านบาท ไมเ่กิน 10 ล้านบาท ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
3. การลงทนุในสงัหาริมทรัพย์ 5 ล้านบาทขึน้ไป ไมเ่กิน 5 ล้านบาท ไมเ่กิน 2 ล้านบาท ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 
4. การอนมุตัิจดัซือ้ จดัจ้างส าหรับด าเนิน

กิจการ 
50 ล้านบาทขึน้ไป 50 ล้านบาทขึน้ไป ไมเ่กิน 50 ล้านบาท ไมเ่กิน 30 ล้านบาท 
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ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

9.2.8 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ก. กรรมการบริษัท 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี ้ในการคดัเลือกบคุคลที่จะได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัทโดยสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็น

รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน
หรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม  แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน 
ทัง้นีก้รรมการบริษัทไมน้่อยกึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยที่กรรมการ
อิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ
ตน (“กรรมการอิสระ”) ทัง้นีก้รรมการ ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระ 

 ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้ นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่
เก่ียวข้อง 

 มีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือมีผลประโยชน์ใดๆใน
ทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นผู้
ที่เก่ียวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
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3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์
อยา่งน้อยด้านหนึง่ด้านใดที่ส าคญั ส าหรับบริษัทฯ เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงิน 
กฎหมาย การจดัการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

4. การเลอืกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ ถือหุ้น 

ข. กรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอยา่งน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็น
กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบชอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบับญัชีหรือการเงิน 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน / พนกังาน / ลกูจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง   

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็น
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมกา ร
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. กรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็น
ประธานกรรมการบริหาร 

2. กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

3. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  ไมว่า่จะท าเพื่อผลประโยชน์สว่นตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้น
แตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้กรรมการบริหารด ารงต าแหนง่ตามวาระที่คณะกรรมการ
บริษัท เห็นชอบ 
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ง. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

จ. กรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่
จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกตัง้สมาชิก 1 คน ให้ด ารงต าแหนง่
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ  

คุณสมบัตขิองสมาชกิคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณุสมบตัิของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสีย่งต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
ความสามารถปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

2. มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน บญัชี หรือการบริหารความเสีย่ง อยา่งน้อย 
1 ทา่น 

ฉ. ผู้บริหารระดับสูง 

เมื่อต าแหนง่ผู้บริหารวา่งลงหรืออยูใ่นต าแหนง่ที่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหาร
ในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองลงมาเป็นผู้ รักษาการในต าแหนง่จนกวา่จะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรม



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 38 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

องค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่แทนตอ่ไป 

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุร
ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ สอบบัญชี และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะตอ่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 
298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จดัท ารายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 และตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกั
ทรัพย์ของกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชี และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุ้นของผู้บริหารทกุ
ราย  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือ
ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงั
จากที่ข้อมลูภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น
ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีห้ากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไป
ในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระท าการเป็นบคุลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้ กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนัน้ๆ 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
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งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับปี  2559 จ านวนรวม 1.35 ล้านบาท และมีมติ
พิจารณาอนมุตัิในการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนรวม 1.50 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบ
รายปีและคา่สอบทานรายไตรมาส 

2. คา่ตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไมม่ี    -     

9.5 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

- ไมม่ี  - 

 
10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก. นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยตุิธรรม บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้มี
สว่นได้เสยี ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ข้อของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิเพื่อให้บริษัทน ามาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงันี ้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กับผู้ เก่ียวข้อง บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วย
จรรยาบรรณที่ดีตอ่คูแ่ขง่ขนัเพื่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี  ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี สง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี หลกีเลีย่งพฤติกรรม
การเลน่พรรคเลน่พวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ขง่  

3. ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 
4. ไม่สนบัสนนุการด าเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ

ถกูต้อง 
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(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถกูต้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงาน
ด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
ตามรายละเอียดข้อ (จ) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

การเคารพสทิธิมนษุยชน หมายถึง การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ชมุชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของ
มนษุย์ และไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ
ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตา ม
หลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภยัและ
สขุอนามยัในสถานที่ท างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการท างานของ
พนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการท างานและสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. จดัให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานท่ีเป็นธรรม และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัให้มีการดแูลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผอ่นประจ าปี การท างานลว่งเวลา

ที่สมเหตสุมผล การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นต้น 
3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระท าด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน  
5. พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ 
6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด  
7. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การท างานของพนกังาน 

ตลอดจนปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ 
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(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลบัของ
ลกูค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนื่อง  และปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สง่มอบผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 
2. พฒันาผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 
3. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอใน

การตดัสนิใจ 
4. รักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลก
ร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ 
2. พฒันาสนิค้าและบริการท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มีความปลอดภยัในการใช้งาน 
3. ใช้เทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่

ธรรมชาติ 
4. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่จะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ  

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การสนบัสนนุการจ้างงานในชมุชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมและชมุชน 
3. ปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบั  
4. ควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานก ากับ

ดแูล  
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(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัดีวา่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการ
ดแูลและค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่นร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ
สิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. วิเคราะห์กระบวนการท างานอยา่งละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคูก่บัการสร้างก าไรของ

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
3. การร่วมมือกบัหนว่ยงานของรัฐบาลในการพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและสงัคม   

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 
โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 

ข. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามนโยบายและแนวปฏิบตัิข้างต้นนัน้ เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการด าเนินธุรกิจของกิจการที่
บริษัทได้ปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถดุิบที่มี
คณุภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หลกีเลีย่งพฤติกรรมการเลน่พรรคเลน่พวก ทางบริษัทจะ
เปรียบเทียบสนิค้าจากผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบหลายรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอ านาจการตอ่รอง  

ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินค้าตัง้แต่เร่ิมต้นการผลิตจนถึงขัน้ตอน
สดุท้ายก่อนที่จะสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า รวมถึงการให้ค าแนะน าในการน าผลติภณัฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของ
ลกูค้าเพื่อช่วยลดเวลาในการท างาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพื่อรับฟัง
ปัญหาข้อเสนอแนะจากลกูค้า แล้วน ามาปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลกูค้าได้มากยิ่งขึน้  

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศยับคุลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ตระหนกั
ถึงความส าคญัของทรัพยากรบคุคล และมีนโยบายสง่เสริมบคุลากรรุ่นใหมท่ี่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนกังานและเปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรนัน้ๆ โดยตรง 
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ค. การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

 - ไมม่ี – 

ง. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) 

 บริษัทมีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเมื่อมโีอกาสที่เหมาะสม ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดั
กิจกรรม “ โครงการ CPT Turn on the Light สู่สงัคม ครัง้ที ่1 ” เพื่อช่วยเหลอืผู้พิการตาบอดและพิการซ า้ซ้อน ด้วยการบริจาค
เงินและสิ่งของช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อน) ซึ่งสงักดัมลูนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมครัง้นีถื้อเป็นกิจกรรมตอบแทนสงัคม CSR 
(Corporate Social Responsibility) ซึง่ถือวา่เป็น CSR after process พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมกบับริษัทในการบริจาคเงิน 
และสิง่ของ โดยปรากฏตามภาพดงันี ้: 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพแสดง “ โครงการ CPT Turn on the Light สู่สงัคม ครัง้ที่ 1 ” 

 

 และเมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม “โครงการ ทอดกฐินสามคัคี CPT สร้างบญุ ครั้งที่ 1” ด้วยการ
บริจาคเงินเพื่อสมทบทนุสร้างอโุบสถ ณ วดัเขาขาดวนาราม ต.หวัถนน ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และมอบทนุการศกึษาให้กบั
นกัเรียนผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนยา่นคีรี ต.เขากะลอ่.พยหุคีรี จ. นครสวรรค์ โดยกิจกรรมครัง้นีถื้อเป็นกิจกรรมตอบแทนสงัคม CSR 
(Corporate Social Responsibility) เช่นเดียวกัน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และพนกังานร่วมกิจกรรมดงักล่าว ตามปรากฏในภาพ
ดงันี ้: 
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                      ภาพแสดง “โครงการ ทอดกฐินสามคัคี CPT สร้างบญุ ครัง้ที่ 1” 

 

 
                      ภาพแสดง “โครงการ ทอดกฐินสามคัคี CPT สร้างบญุ ครัง้ที่ 1” 
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จ. การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การทจุริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรือประโยชน์อื่นใดอนัมิควรได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ประโยชน์ของผู้อื่น การทจุริตอาจเกิดได้
หลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนกังานด้วยการให้หรือการรับสินบนทัง้ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขดัขวางกระบวนการยตุิธรรม เป็นต้น 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การ
สนบัสนนุ การทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั ที่จะมีสว่นในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบั การปฏิบตัิเพื่อให้การด าเนินการด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายที่ก าหนด 

3. บริษัทไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรมที่อยูภ่ายใต้การดแูล รวมถึงการควบคมุ การ
บริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มี
ความโปร่งใสและไมม่ีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ด าเนินการท่ีไมเ่หมาะสม 

4. บริษัทจดัให้มีการควบคมุภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัิที่ไมเ่หมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ 

5. สร้างวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม สง่เสริมความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ให้เห็นความมุง่มัน่ของบริษัท 

6. มีความรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป 

7. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจน ามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้ นในบริษัทคู่แข่ง 
หลกีเลีย่งการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่ผู้อื่น 

8. จดัให้มีระบบควบคมุภายในที่รัดกมุมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในทกุ
ปี ทัง้นี ้บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทุกๆ 3 
เดือน  

9. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยการทจุริตที่มีผลเก่ียวข้องกบับริษัททัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้จดัการทราบทนัที โดยบริษัทจะรักษาความลบัของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทจุริต  
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10. เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดงักลา่วผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (56-1)  และรายงาน
ประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
อนุมตัิรายการที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคมุภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วม
ประชมุด้วยตามความเหมาะสม เพื่อน าเสนอข้อมลูให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตามความคบืหน้า และหา
แนวทางแก้ไขข้อสงัเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสงัเกตได้อยา่งทนัทว่งที 

 อีกทัง้บริษัทได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2559 บริษัทได้แตง่ตัง้ บริษัท บีเค 
ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั ซึง่ด าเนินการโดยนางสาวบญุณี  กศุลโสภิต ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่มี
ความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้
ด าเนินการขจดัความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ  โดยได้รับแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ด ารงต าแหนง่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุๆ 3 เดือน 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ได้มีการพิจารณาการควบคมุภายในของบริษัท ใน
สว่นที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน โดยไมพ่บข้อสงัเกตใดๆที่เป็นสาระส าคญั 

โดยในแตล่ะสว่นงานดงักลา่ว ได้มีการน าเสนอออกมาในรูปธรรมซึง่แสดงถึงข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

(1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ทัง้ 5 สว่น คือ การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) , การประเมินความเสีย่ง 
(Risk Assessment) , การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นวา่ 
บริษัทมีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
อยา่งเพียงพอแล้ว ซึง่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะปอ้งกนัทรัพย์สนิอนัเกิดจาก
การที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและ
ประเมินผลการควบคมุภายใน อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชบัเร่ืองการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีของบริษัทอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ นอกจากนี ้บริษัท 
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ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

(2) การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยท าการประเมินความเสี่ยงและจดัท าแผนการตรวจสอบภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุไตรมาส มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อ
การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคมุภายในที่มีอยู่ในปัจจบุนั การปฏิบตัิตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยที่ผ่านมาผู้
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทในเบือ้งต้น โดยให้ข้อสงัเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานซึง่ผู้บริหารให้ความส าคญัและได้ด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัิรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของระบบการควบคมุภายในท่ีจดัท าขึน้โดยผู้
ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้อสงัเกตที่มีความเสี่ยงต่อ
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเรียบร้อยแล้ว โดยมีความคิดเห็นดงันี ้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ทา่น 

ประกอบด้วย นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  รศ. ประภาษ  ไพรสวุรรณา  และนางวลัชลย์ี   กาญจนจงกล 
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคญัคือ ดแูลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป สอบทานการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
ตลอดจนดแูลกรณีที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกีารประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ ตามรายละเอียดการเข้าประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม /  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. รศ. ประภาษ   ไพรสวุรรณา   กรรมการตรวจสอบ 4/3 
3. นางวลัชลย์ี กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ทัง้นีไ้ด้ประชมุร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี  ซึง่ผลการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้
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งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินส าหรับปี 2560 ร่วมกบั
ผู้สอบบญัชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
พิจารณาการน ามาตรฐานการบญัชีใหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่
และมาตรฐานการบญัชีและแม่บทการบญัชีที่มีการปรับปรุงที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯมาปฏิบตัิแล้ว รวมถึ งได้มีการประชุมเป็นการ
เฉพาะกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารร่วมประชมุด้วย เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั 
หรือรายการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจ
ได้วา่ได้ด าเนินตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งครอบคลมุถึงสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในองค์กร การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  มีการปฏิบตัิงานอย่างอิสระ โดยจดัให้มีการวา่จ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ให้ค าแนะน ากับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการ
ปฏิบตัิงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2560 ไมพ่บสิง่บง่ชีข้องการกระท าทจุริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในท่ีมีนยัส าคัญ 

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองการบริหารความเสีย่ง และติดตาม
การด าเนินการ รวมทัง้เสนอให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการ
บริหารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง และพิจารณาการปอ้งกนัและจดัการความเสีย่งส าคญัของธุรกิจทัง้ปัจจบุนัและที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคต พร้อมทัง้ก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ ้น้ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบตัิตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ รวมทัง้การปฎิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ทัง้นีเ้พื่อสร้างความ
นา่เช่ือถือให้แก่ผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยี 
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พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากคณุสมบตัคิวามรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของคา่ตอบแทน  และมีมติให้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุใหญ่สามญั  ผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 โดยให้แตง่ตัง้ นายวิชยั รุจิตานนท์ สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกลุธิดา 
ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9445 
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 1,650,000 บาท 

 
 
 
 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12.  รายการระหว่างกนั 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร 
และบริษัทที่เก่ียวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจจะมีความขดัแย้งของบริษัท มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับกรรมการ 
ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ ได้ดงันี  ้

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ของบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งกนั 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 
1. นายอภิชาติ ปีปทมุ กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท  
2. นายนพดล วเิชียรเกือ้ กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท  
3. บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั

(มหาชน) (CSS)  
(CSS ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหนา่ยเคเบิล้ที่ใช้ในงาน
โครงขา่ยโทรคมนาคม ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม) 

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั คือ   
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 

4. บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จ ากดั (มหาชน) (BM)  
(BM ประกอบกิจการผลติรางและทอ่ร้อยสายไฟ ตู้สือ่สาร) 

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั คือ   
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา ด ารงต าแหนง่ประธาน
กรรมการตรวจสอบในบมจ. บางกอกชีทเม็ททลั) 

5. บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (PSTC)  
(PSTC ประกอบกิจการออกแบบ และติดตัง้ระบบไฟฟา้ 
ด้านพลงังานทดแทน) 

มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ร่วมกนั คือ นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดเดือนม.ค.- ธ.ค. 2560 

บุคคล/นิตบุิคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) 

ยอดคงค้าง (ล้าน
บาท) 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารใน
เร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2559 2560 2559 2560 

รายการค า้ประกัน        

นายอภิชาต ิ 
ปีปทมุ 

 
 

กรรมการและผู้
ถือหุ้นบริษัท 

 
 

ค า้ประกนัให้
บริษัทส าหรับ
สญัญาเช่าทาง
การเงิน(รถยนต์) 

3.32 - 0.16 - นายอภิชาติ ปีปทุม ท าการ
ค า้ประกันในนามส่วนตัว
ให้กับบริษัทส าหรับเช่าซือ้
รถยนต์เพ่ือการด าเนินธุรกิจ
ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย มิ ไ ด้ รั บ
ค่ าตอบแทนแต่อย่ า ง ใด 
รายการนีไ้ด้สิน้สดุลงเม่ือไตร
มาส 2 /2560  และจะไม่
เกิดขึน้อีก 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการค า้
ประกันดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและท าใ ห้
บ ริ ษั ท ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์  
เน่ืองจากผู้ ค า้ประกันมิได้
คิดค่าตอบแทนในการค า้
ประกนัแตอ่ย่างใด 
รายการนีจ้ะไม่เกิดขึน้อีก
ต่อไปส าหรับการเช่าซื อ้
รถยนต์ใหม่ 

 

นายนพดล 
วิเชียรเกือ้ 

กรรมการและผู้
ถือหุ้นบริษัท 

 

ค า้ประกนัให้
บริษัท 

ส าหรับสญัญา
เช่าทางการเงิน 

(รถยนต์) 

1.06 - 0.09 - นายนพดล วิเชียรเกือ้ ท าการ
ค า้ประกันในนามส่วนตัว
ให้กับบริษัทส าหรับเช่าซือ้
รถยนต์เพ่ือการด าเนินธุรกิจ
ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย มิ ไ ด้ รั บ
ค่ าตอบแทนแต่อย่ า ง ใด  
รายการนีไ้ด้สิน้สดุลงเม่ือไตร
มาส 2 /2560  และจะไม่
เกิดขึน้อีก 

รายการซือ้ขายระหว่างกัน        

บริษัท คอมมิวนิ
เคชัน่ แอนด์ ซสิ
เตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั
(มหาชน) (CSS) 
(ประกอบกิจการ
น าเข้าและจ าหน่าย
เคเบิล้ท่ีใช้ในงาน
โครงข่าย
โทรคมนาคม 
ให้บริการตดิตัง้
ระบบโทรคมนาคม 

มีกรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

ร่วมกนั คือ นาย
ประภาษ ไพร
สวุรรณา 

ซือ้สนิค้า 10.30 2.02 - - CSS ประกอบธุรกิจหลกัคือ
จ าหน่ายสายเคเบิล้ ซึ่งเป็น
วตัถดุบิชนิดหนึง่ที่บริษัทต้อง
น า ม าป ร ะกอบ เ พ่ื อขาย 
ดังนั น้  บ ริ ษั ทซื อ้ วัตถุดิบ
ป ร ะ เ ภทสาย ไฟ  (Cable 
115kV) เพ่ือน าไปผลิตงาน
ประ เภท Substation และ
สายไฟ อ่ืน ๆ  โดยการซื อ้
สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น
ขั น้ตอนการเป รียบเ ทียบ
ราคาของแผนกจัดซือ้  ซึ่ง
ราคาเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ต ลอดจนก า ร พิ จ า รณ า
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการซื อ้
สินค้าดงักล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท และ
เป็นรายการท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขการค้าทั่วไปโดย
เป็นไปตามนโยบายการ
จัดซือ้ของบริษัท ซึ่งบริษัท
ได้ท ารายการแบบเดียวกัน
กับคู่ค้ารายอ่ืน ซึ่งมีความ
สมเหตสุมผล 

เจ้าหนีก้ารค้า - - 0.74 0.31 



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 53 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

คุณภาพ การช าระเงิน และ
การตรงต่อเวลาในการจดัสง่
สนิค้า ซึง่ ณ ปัจจบุนัรายการ
เจ้าหนีก้ารค้าดงักล่าวบริษัท
ได้จ่ายช าระเรียบร้อยแล้ว  
คงค้างเพียงยอดท่ีอยู่ในช่วง
เครดติเทอม 

บริษัท บางกอกชีท
เม็ททลั จ ากดั 
(มหาชน) (BM) 
(ประกอบกิจการ
ผลติรางและทอ่ร้อย
สายไฟ ตู้สื่อสาร) 

 

มีกรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

ร่วมกนั คือ นาย
ประภาษ ไพร
สวุรรณา 
(โดยนาย

ประภาษ ไพร
สวุรรณา ด ารง
ต าแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ตรวจสอบ ในบ
มจ. บางกอกชีท

เม็ททลั) 

ซือ้สนิค้า 0.22 6.28 - - BM ประกอบธุรกิจหลักคือ
จ าหน่ายรางและท่อ ร้อย
สายไฟ ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิด
หนึ่ ง ท่ี บ ริ ษั ท ต้ อ ง น า ม า
ประกอบเ พ่ือขาย  ดังนั น้ 
บริษัทซือ้วตัถุดิบประเภทท่อ
ร้อยสายไฟ เพ่ือน าไปผลิต
ง านปร ะ เ ภท  Substation  
โดยการซือ้สินค้าดงักล่าวได้
ผ่านขัน้ตอนการเปรียบเทียบ
ราคาของแผนกจัดซือ้  ซึ่ง
ราคาเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ต ลอดจนก า ร พิ จ า รณ า
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น 
คุณภาพ การช าระเงิน และ
การตรงต่อเวลาในการจดัสง่
สนิค้า ซึง่ ณ ปัจจบุนัรายการ
เจ้าหนีก้ารค้าดงักล่าวบริษัท
ได้จ่ายช าระเรียบร้อยแล้ว คง
ค้างเพียงยอดท่ีอยู่ ในช่วง
เครดติเทอม 

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการซื อ้
สินค้าดงักล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท และ
เป็นรายการท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขการค้าทั่วไปโดย
เป็นไปตามนโยบายการ
จัดซือ้ของบริษัท ซึ่งบริษัท
ได้ท ารายการแบบเดียวกัน
กับคู่ค้ารายอ่ืน ซึ่งมีความ
สมเหตสุมผล 
 
 
 
 

เจ้าหนีก้ารค้า - - 0.24 2.72 

บริษัท เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
จ ากดั(มหาชน) 
(PSTC) (ประกอบ
กิจการออกแบบ 
และตดิตัง้ระบบ

มีกรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ร่วมกนั คือ นาย 
สวุิทย์ สงิห
จนัทร์ 

รายได้จากการ
ให้บริการ
รับเหมาและ

ตดิตัง้ 

- 50.32 - - PSTC ประกอบธุรกิจหลกัคือ
ออกแบบ และติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าด้านพลังงานทดแทน 
ซึง่บริษัทได้ให้บริการรับเหมา
และติ ดตั ง้ ง า นป ร ะ เ ภ ท 
Substation เป็นหลกั (มูลค่า
งานรวมทัง้หมด 51.74 ล้าน

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการการ
ใ ห้บ ริ กา ร รับ เหมาและ
ติ ด ตั ้ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ท่ี
เ ก่ียวกับงาน Substation  
โดยบริษัทค านวณราคา
จากต้นทุนบวกอัตราก าไร

รายได้จากการ
ขาย 

- 8.15 - - 

ลกูหนีก้ารค้า - - - 3.60 
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แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ การเข้าท ารายการซือ้ขายและการให้บริการที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนท่ีได้กลา่วไว้อยา่งเคร่งครัด 

ทัง้นี ้ในการท ารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ

ไฟฟ้า ด้านพลงังาน
ทดแทน) 

รายได้ท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระ 

- - - 1.88 บาท)  โดยราคาค่าบริการ
เป็นราคาท่ีเหมาะสม และ
สามารถเทียบเคียงกับการ
ให้บริการของลกูค้ารายอ่ืนท่ี
มีลกัษณะงานคล้ายคลึงกัน  
ส่วนรายไ ด้จากการขาย
สินค้า เ ป็นการขายสินค้า
ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า (Bus 
Duct)  ซึ่งราคาขายสามารถ
เทียบเคียงได้กับลูกค้าราย
อ่ืน   ส่ วนรายการลูกหนี ้
การค้าดังกล่าว ณ ปัจจุบัน
บริษัทได้รับช าระเรียบร้อย
แล้ว คงค้างเพียงยอดท่ีอยู่
ในช่ ว ง เครดิต เทอม  และ
นอก จ า กนั ้น บ ริ ษั ท ยั ง มี
รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ 
ส าห รับงานเ ดียวกัน   ซึ่ ง
เ ป็นไปตามเ ง่ือนไขปกติ
ทั่วไปตามท่ีระบุในสัญญา 
และ เ ป็น ไปตาม เ ง่ื อนไข
เช่นเ ดียวกับลูกค้ารายอ่ืน
ของบริษัท 

ขั น้ ต้น  (Standard Gross 
Margin)  ซึ่ ง เ ป็นรายการ
ธุรกิจปกตขิองบริษัท  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีระบุใน
สัญญ า แ ล ะ มี เ ง่ื อ น ไ ข
เช่นเ ดียวกันกับ ท่ีท ากับ
ลูกค้ารายอ่ืนท่ีมีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกัน   ส่วน
การขายสิน ค้าประ เภท
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปตาม
ราคาท่ี เ ทียบเคียงได้กับ
ลูก ค้ าทั่ ว ไ ปขอ งบ ริ ษัท 
รวมถึ งรายได้ ท่ียัง ไม่ ไ ด้
เรียกช าระด้วยเช่นกันซึ่งมี
ความสมเหตสุมผล 
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ตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

13.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ตรวจสอบโดยส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
4563 เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ที่รับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
9445  เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่มข้อมูลและเหตกุารณ์ที่เน้นเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปีก่อน 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
9445 เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ที่รับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเก่ียวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปี 2559 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560  

          (หน่วย : ล้านบาท)  

ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

 สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน            
  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 86.05 10.93 99.69 10.91 222.23 14.59 
 เงินลงทนุชัว่คราว 36.72 4.66 27.20 2.98 450.13 29.55 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 282.17 35.84 386.98 42.35 407.94 26.78 
  รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 50.54 6.42 15.55 1.70 43.68 2.87 
  สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 124.07 15.76 176.72 19.35 126.35 8.30 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 579.55 73.61 706.14 77.29 1,250.33 82.09 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1.00 0.13  9.17 1.00 2.40 0.16 
  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 197.41 25.07 187.48 20.52 257.84 16.93 
  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 0.69 0.09 0.40 0.04 0.75 0.05 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 7.80 0.99 10.09 1.10 11.65 0.76 
  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  0.86 0.11 0.39 0.05 0.17 0.01 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207.76 26.39 207.53 22.71 272.81 17.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
รวมสินทรัพย์ 787.31 100.00 913.67 100.00 1,523.14 100.00 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 64.63 8.21 47.88 5.24 34.45 2.26 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 144.52 18.36 251.86 27.57 274.34 18.01 
 หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 

     ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.91 0.12 1.71 0.19 1.55 0.1 
  ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 20.47 2.60 26.76 2.93 26.10 1.72 
  เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 69.53 8.83 35.50 3.89 38.07 2.50 
 ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนั 10.72 1.36 14.64 1.60 16.27 1.07 
 ประมาณการหนีส้นิอื่น 10.85 1.38 10.85 1.18 10.85 0.71 
 รวมหนีส้ินหมุนเวียน 321.63 40.86 389.20 42.60 401.63 26.37 
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ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
 หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ  0.55 0.07 3.29 0.36 1.74 0.11 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20.60 2.61 27.32 2.99 32.56 2.14 
 รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 21.15 2.68 30.61 3.35 34.30 2.25 

รวมหนีส้ิน 342.78 43.54 419.81 45.95 435.93 28.62 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
 ทนุเรือนหุ้น       
    ทนุจดทะเบยีน 

     หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ1บาท 450.00 57.16 450.00 49.25       -     - 
    ทนุจดทะเบยีน 

     หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ0.50บาท       -     -       -     - 450.00 29.54 
    ทนุท่ีออกจ าหนา่ยและช าระเตม็ 

      มลูคา่แล้ว 
      หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ1บาท 315.00 40.01 315.00 34.48       -     - 

    ทนุท่ีออกจ าหนา่ยและช าระเตม็ 
      มลูคา่แล้ว 
      หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ0.50บาท       -     -       -     - 450.00 29.54 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - - 469.63 30.83 
  ก าไรสะสม 

   จดัสรรแล้ว 
     ส ารองตามฎหมาย 20.70     2.63 26.35 2.88 33.38 2.19 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 108.83 13.82 152.51 16.69 134.20 8.81 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 444.53 56.46 493.86 54.05 1,087.21 71.37 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 787.31 100.00 913.67 100.00 1,523.14 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้       

 รายได้จากการขาย 797.75 74.88    826.70 66.65 952.11 76.83 
 
 

รายได้จากการให้บริการ 
รับเหมาและตดิตัง้ 242.74 22.79 353.08  28.46 254.12 20.51 

 รายได้จากการให้บริการ 20.46 1.92     47.64  3.84 29.88 2.42 
 รายได้อ่ืน 4.36 0.41  13.02 1.05 3.18 0.26 

รวมรายได้ 1,065.31 100.00 1,240.44  100.00 1,239.29 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
 ต้นทนุขาย 551.41 51.76 598.19 48.22 695.00 56.08 
 
 

ต้นทนุการให้บริการ 
รับเหมาและตดิตัง้ 231.58 21.74 306.39  24.70 206.15 16.63 

 ต้นทนุการให้บริการ 9.05 0.85 20.71 1.67 13.59 1.10 
 คา่ใช้จา่ยในการขาย 67.54 6.34 74.99  6.05 62.83 5.07 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 87.21 8.19 83.77 6.75 82.4 6.65 

 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 7.61 0.71 2.77 0.22 4.46 0.36 
รวมค่าใช้จ่าย 954.40 89.59 1,086.82 87.62 1,064.43 85.89 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการ 
     เงนิและภาษีเงินได้ 110.91 10.41 153.63 12.38 174.87 14.11 
ต้นทนุทางการเงิน (2.51) (0.24) (1.35) (0.11) (1.99)  (0.16) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 108.40 10.17 152.27 12.28 172.87 13.95 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (22.88) (2.14) (31.13)  (2.51) (32.16) (2.6) 
ก าไรส าหรับปี  85.52 8.03 121.15 9.77 140.71 11.35 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
รายการที่จะไม่ได้รับการจดัประเภทรายการ 
     ใหม่เข้าไปไว้ ในก าไรหรือขาดทนุในภาย 
     หลงัผลขาดทนุจากการประมาณการตาม 
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั-สทุธิจาก 
     ภาษีเงินได้        -  -  (1.82) (0.15)        -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 85.52 8.03 119.33 9.62 140.71 11.35 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.14*  0.19*  0.22  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (ล้านหุ้น) 630*  630*  640  
หมายเหต ุ: * ปรับเป็นราคาก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทียบกบัมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 

                                                                                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 108.40 152.27 172.87 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 
  เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    

 คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 18.55 18.65 16.48 

 คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือ        2.24 1.23 0.95 

 ก าไรจากการยกหนี ้ - (10.16) - 

 (ก าไร)ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน         0.21 (0.48) (0.25) 

 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว     (0.59) (0.45) (0.42) 

 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการวดัมลูคา่ 
     เงินลงทนุชัว่คราว (0.05) (0.03)         (0.03) 

 ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ 
     ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.23 0.24 2.42 

 (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั ไม่เกิดขึน้         (0.35) 1.80 (0.63) 
 ดอกเบีย้รับ  (0.21) (0.24) (0.25) 
 คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 2.51 1.35 1.99 
 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั 8.35 10.79 5.49 
 ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 4.68         -         - 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.14 4.44 5.24 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
  ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 147.11  179.41  203.87 
สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง :    

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (59.76) (104.92) (20.96) 

 รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ 27.91 35.00 (28.14) 

 สินค้าคงเหลือ 83.36 (53.88) 49.42 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (0.28) 0.47 0.22 
หนีส้ินจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) :    

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น    (74.26) 116.87 19.66 

 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั (11.63) (6.87) (3.86) 

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (11.70) (34.03) 2.56 
เงนิสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 100.75 132.05 222.78 

 จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6.00)         -         - 

 จ่ายดอกเบีย้จ่าย (2.51) (1.35) (1.99) 
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รายการ 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

 จ่ายภาษีเงินได้ (10.76)  (26.66) (34.40) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 81.48 104.04 186.39 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :    

 ดอกเบีย้รับ 0.21 0.24 0.25 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 100.00 162.00 153.52 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (110.00) (152.00) (576.00) 

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพิ่มขึน้)ลดลง         - (8.17) 6.77 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.28 1.50 0.29 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถาวร (6.12) (2.60) (20.02) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน         -         - (0.66) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (15.63) 0.97 (435.84) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :    

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง (24.84) (18.06) (12.94) 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (32.41)         -         - 

 จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (4.43) (3.31) (1.71) 

 จ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - (66.00) 

 รับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ - - 621.00 

 คา่ใช้จ่ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพิ่มทนุ - - (16.37) 

 เงินปันผลจ่าย (50.00) (70.00) (151.98) 
เงนิสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (111.68) (91.37) 372.00 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (45.83) 13.64  122.55 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือณ วันต้นงวด 131.88 86.05 99.68 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด 86.05 99.69 222.23 

 

              การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิ่มเตมิ 

เจ้าหนีซ้ือ้ทรัพย์สินเพิ่มขึน้ - - 0.55 
สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้จากหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.37 6.84         - 
ท่ีดนิท่ีเพิ่มขึน้จากการก่อหนีร้ะยะยาว - - 66.00 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560  

หมายเหต:ุ *    ใช้มลูคา่ ณ วนัสิน้งวดในการค านวณ  
                **   ค านวณที่ฐานทนุจดทะเบียน 900 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
                *** ในปี 2558-2559 เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสม และปี 2560 จ่ายจากก าไรสะสม ค านวณการประกาศจ่ายเงินปันผลถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2560 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.80 1.81 3.11 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.10  1.17 2.69 
  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.13 4.39 3.48 
  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่  (วนั) 71 83 104.82 
  อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื  (เทา่) 5.01 6.32 5.69 
  ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่  (วนั) 73 58 64.10 
  อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 5.28 5.59 4.24 
  ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (รวม) (วนั) 69 65 86.14 
  วงจรเงินสด (วนั) 75 76 83 
  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 25 25 26 
  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 10.45 11.69 14.11 
  อตัราสว่นก าไรสทุธิ (%) 8.03 9.04 11.35 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.04 23.70 17.80 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์    (%) 10.20 13.07 11.55 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร    (%) 51.08 67.47 63.20 
  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์    (เทา่) 1.27 1.45 1.01 
  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น    (เทา่) 0.77 0.85 0.40 
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ผลการด าเนินงาน 

 

โครงสร้างรายได้   
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.รายได้จากการขาย     
1.1 ขายตู้ไฟฟา้ (Panel) 657.47 53.01 700.52 56.53 
1.2 ขายสนิค้า-หนว่ย (Unit) 169.24 13.64 251.59 20.30 

รวมรายได้จากการขาย 826.71 66.65 952.11 76.83 
2.รายได้จากการให้บริการรับเหมา
และติดตัง้  353.08 28.46 254.11 20.50 

3.รายได้จากการให้บริการ   47.64 3.84 29.88 2.41 
รวมรายได้จากการให้บริการ 400.72 32.30 283.99 22.91 

รวมรายได้หลกั 1,227.43 98.95 1,236.10 99.74 
รายได้อื่นๆ * 13.01 1.05 3.19 0.26 
รวมรายได้ 1,240.44 100.00  1,239.29 100.00  

*หมายเหต ุ  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหนา่ยเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  
 
1. รายได้จากการขาย ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 952.11 ล้านบาท และ 826.71 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าโรงงานน า้ตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ และโรงไฟฟ้า เป็นต้น และ
รายได้สว่นใหญ่มาจากกลุม่โรงงานน า้ตาลซึ่งสอดคล้องกบัการขยายตวัตามโรงงานน า้ตาลที่เพิ่มขึน้  ประกอบกบัมีลกูค้า
ผู้ รับเหมาและลกูค้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าพวกสายไฟทองแดง (Bus duct) และมอเตอร์ เพิ่มขึน้ ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกับปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 มีงานประกอบตู้ควบคมุไฟฟ้าเพื่อขายและขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทมอเตอร์ให้
ลกูค้ารายหลกั ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่โรงงานน า้ตาล (ลกูค้าขยายโรงงานซือ้ทัง้ตู้ควบคมุไฟฟา้ (Panel) และมอเตอร์ (Unit)) 

 
2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากบั  254.11 ล้าน

บาท และ 353.08 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปี 2559  บริษัทฯ ได้รับงานจากผู้ รับเหมาก่อสร้างงาน
โครงการอาคารขนาดใหญ่ส าหรับการสร้างสถานีไฟฟา้ภายในอาคาร (Gas Insulated Substation) มลูคา่โครงการ 149.00 
ล้านบาท และอีกสว่นหนึง่มลูคา่ 90.00 ล้านบาทเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟา้ภายนอกอาคารของโครงการอ่างเก็บน า้ (Air 
Insulated Substation) โดยรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานทัง้ 2 โครงการรวมประมาณ 158.41 ล้านบาท ส่วน
มูลค่าโครงการส าหรับปี 2560 มีมูลค่าโครงการสงูสดุประมาณ 85.00 ล้านบาทซึ่งรับรู้รายได้ส าหรับโครงการดงักล่าว
ประมาณ 64.83 ล้านบาท 

 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ2559 จ านวน 29.88 ล้านบาท และ 47.64 ล้าน
บาท ตามล าดบั ในปี 2559 รายได้ค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบัปี 2560 เพราะเป็นช่วงที่ลกูค้าซือ้สินค้าส าเร็จรูปพร้อมติดตัง้ 
(Service) ทดแทนของเดิมและบางรายเป็นการให้บริการซ่อมแซมด้วย (Repair) ส าหรับรายได้ในสว่นนีจ้ะเป็นกลุม่ลกูค้า
รายเดิมส าหรับทกุอตุสาหกรรม เช่น โรงงานน า้ตาล โรงกระดาษ และโรงงานอตุสาหกรรมอื่น  

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทนุขาย  
องค์ประกอบหลกัของต้นทุนขาย คือ ต้นทุนค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนรวม โดยวัตถุดิบหลกั

ประกอบด้วยอุปกรณ์สินค้าที่น ามาประกอบระบบควบคุมเคร่ืองจักร อาทิ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) 
เคร่ืองจกัรป่ันน า้ตาล มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น  ซึ่งมีการสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี ้ต้นทนุขาย
อื่น เช่น  คา่แรงพนกังานทางตรง คา่วสัดสุิน้เปลอืง ค่าที่ปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ๆ และคา่เสือ่มราคาอาคาร  เป็น
ต้น คิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณร้อยละ 10  ของต้นทนุขาย 

ต้นทนุขายของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 695.00 ล้านบาท และ 598.19 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 56.08  และร้อยละ 48.22 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
27.01 และ ร้อยละ 27.64 ตามล าดบั  พบวา่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตัง้  ซึ่งเป็นต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึน้จริงของงานที่ท าเสร็จจนถึงวนัสิน้ปี  โดยในปี 
2560 และ 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 206.15 ล้านบาท และ 306.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 16.63 และร้อยละ 24.70 
ตอ่รายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 18.88 และร้อยละ 13.22 ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของงาน
บริการรับเหมาและติดตัง้ปกติอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 10-15  

ต้นทนุการให้บริการ ได้แก่ ต้นทนุการให้บริการ (Service) และต้นทนุการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึน้จากงานที่ไมเ่ข้า
ข่ายช่วงรับประกันสินค้า (Warranty)  โดยในปี 2560 และ 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 13.59 ล้านบาท และ 20.71 ล้านบาท 
ตามล าดบั เนื่องจากสว่นงานการให้บริการซึง่บริษัทจะให้บริการกบัลกูค้าที่ซือ้สนิค้าไปจาก CPT เพื่อสร้างความประทบัใจและ
รวดเร็ว เนื่องจากเคร่ืองจกัรเมื่อเสียแล้วจะทิง้ระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อมทนัทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิต 
นอกจากนัน้จากตวัเลขดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ผลติภณัฑ์ของ CPT มีอตัราการซอ่มน้อยมาก  ส าหรับอตัราก าไรขัน้ต้นของงาน
บริการ (Service) และการซ่อมแซม (Repair) อยู่ระหว่างร้อยละ 50-60  ซึ่งเป็นอตัราก าไรที่ค่อนข้างสงู อนัเนื่องมาจากงาน
ซอ่มสว่นใหญ่จะมีเพียงต้นทนุคา่แรงเป็นสว่นใหญ่ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขาย  
ส าหรับปี 2560 และ 2559 มีคา่ใช้จ่ายในการขาย เทา่กบั 62.83 ล้านบาท และ 74.99 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อย

ละ 5.07 และ ร้อยละ 6.05 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้
ประสานงานขายที่ลดลง โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานในปี 2560 และ 2559 มีมลูค่า
เท่ากบั 45.26 ล้านบาท และ 43.89 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.04 และ 58.53 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล าดบั 
สว่นค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ปี 2560 มีมลูค่า 1.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของ
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คา่ใช้จ่ายในการขาย ซึง่ลดลงเมื่อเทียบกบั ปี 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 14.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของคา่ใช้จ่ายในการ
ขาย      

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  
คา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2560 และ 2559 มีมลูคา่เทา่กบั  82.40 ล้านบาท และ 83.77 ล้านบาท ตามล าดบั คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 6.65 และ ร้อยละ 6.75  ของรายได้รวม ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่
เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน ที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก
กิจการมีนโยบายในการควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่ส าคญั ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่
เสื่อมราคา ปี 2560 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 68.84 และร้อยละ 9.08  ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั และปี 2559 มี
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าเสื่อมราคา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65.68 และร้อยละ 11.68  ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ตามล าดบั 

 
ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับปี 2560 และ 2559  บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 4.46  ล้านบาท และ 2.77 ล้านบาท 
ตามล าดบั  ซึ่งผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบก าไรขาดทนุได้รวมรายการท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไมเ่กิดขึน้
จริง โดยบริษัทได้ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเมื่อบริษัทต้องการ
สัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
ทัง้นี ้การที่บริษัทท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริง
อนัเน่ืองมาจากการบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ีบริษัทมีกรรมสิทธ์ิในสินค้า บริษัทใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามวนัที่ในใบตราสง่สินค้า (Bill 
of Lading) ในการบันทึกบัญชีสินค้าและเจ้าหนีก้ารค้า  ส่วนวันที่จ่ายช าระค่าสินค้าบริษัทบันทึกการจ่ายเงินด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าและบนัทึกการล้างเจ้าหนีท้ี่เคยตัง้ไว้ตอนบนัทึกรับสินค้า  ผลต่าง
ระหวา่งอตัราแลกเปลีย่นถือเป็นก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงจากการจ่ายช าระ และหากวนัสิน้งวดบริษัท
มีเจ้าหนีก้ารค้าหรือลกูหนีท้ี่เป็นเงินตราตา่งประเทศคงค้าง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง
จากการปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชีด้วย 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทมีต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2560 และ 2559 จ านวน 1.99 ล้านบาท และ 1.35  ล้านบาทตามล าดบั โดยต้นทนุ
ทางการเงินของปี 2560 และ 2559 เป็นดอกเบีย้จ่ายส าหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารประเภททรัสต์รีซีทเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการน าเข้าสนิค้าและวตัถดุิบจากตา่งประเทศ และ ดอกเบีย้จ่ายส าหรับสญัญาเช่าทางการเงินของรถยนต์ โดยในปี 2560 ได้
มีการท าตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อซือ้ที่ดินเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้จ่ายช าระทัง้หมด 
 
ก าไรส าหรับปี 

ส าหรับปี 2560 และ 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ  140.71 ล้านบาทและ 121.15 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น
อตัราส่วนก าไรส าหรับปีเท่ากับร้อยละ  11.35 และ ร้อยละ 9.77 ต่อรายได้รวม  โดยมีก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 
16.41 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจาก ปี 2560 ถึงแม้บริษัทมีรายได้ที่ลดลงแตส่ามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทมสีดัสว่น
การประกอบตู้ควบคมุไฟฟา้ (Panel)เพื่อขาย และขายสนิค้าส าเร็จรูป (Unit) ในสดัสว่นท่ีมากกวา่งานบริการรับเหมาติดตัง้ ซึง่
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ก าไรขัน้ต้นจากการขายสินค้ามีอตัราสงูกว่างานบริการรับเหมาติดตัง้ นอกจากนี ้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุทัง้ต้นทนุขาย
และต้นทนุงานให้บริการรับเหมาและติดตัง้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและหนัมาซือ้
สนิค้ากบัตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศแทน ตลอดจนควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจึงท าให้ได้รับก าไร
เพิ่มในสว่นนี ้
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

สินทรัพย์ 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 1,523.14 ล้านบาท และ 913.67 ล้านบาท 

ตามล าดบั ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทนุชัว่คราว เพิ่มขึน้ 545.47 
ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้จากปี 2559 และเกิดจากการรับช าระค่าหุ้น IPO สทุธิ 604.63 ล้านบาท 
ลกูหนีก้ารค้าและมลูค่าตามสญัญาที่ยงัไม่เรียกเก็บเพิ่มขึน้ 49.10 ล้านบาท เนื่องจากลกูหนีท้ี่เกินก าหนดเพิ่มขึน้ สาเหตเุกิด
จากลูกค้าตรวจรับงานล่าช้าและลูกหนีบ้างรายได้มีการทยอยจ่ายมาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทคาดว่าจะเรียกเก็บช าระได้
ทัง้หมด สว่นมลูค่าตามสญัญาที่ยงัไม่เรียกเก็บเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการออกใบแจ้งหนีน้้อยกว่ารายได้ตามขัน้ความส าเ ร็จของ
งาน สง่ผลให้ในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 28.14 ล้านบาท   

 
หนีส้ิน   
บริษัทมีหนีส้นิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ านวนเทา่กบั 435.93 ล้านบาท และ  419.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

ซึ่งหนีส้ินที่ส าคญัของบริษัทได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 13.43 ล้านบาท เนื่องจากช่วงปี 2560 มีการซือ้
ตา่งประเทศลดลงสง่ผลให้เจ้าหนี ้TR ลดลง เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 22.49 ล้านบาท เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย
คา่ Underwriting fee และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ส าหรับเงินปันผลเพื่อรอน าสง่เพิ่มขึน้  

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 1,087.21 ล้านบาท และ 493.86 ล้านบาท ตามล าดบั 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก บริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ทกุปี และมีสว่นเกินทนุจากการ
ขายหุ้น IPO  
 

 
 



การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว

ข้างต้น 

 
ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1.นายจรุง  สพุรรณพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท          นายจรุง สพุรรณพงษ์ 

2.นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ กรรมการ          นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ 

3.นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการ          นายอภิชาติ  ปีปทมุ 

4.นายนพดล  วเิชียรเกือ้ กรรมการ          นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 

5.นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ  กรรมการ           นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 



ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ กรรมการ            นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 

 



                                                                                                                                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 1 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 



                                                                                                                                                                        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 2 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจรุง สุพรรณพงษ์ 
 

74 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี 104/2013 
- ผ่านการอบรมหลกัสตูรส าหรับ
คณะกรรมการสรรหา และก ากบัดแูลกิจการ 
(RNG) รุ่นท่ี 6/2014 
 

- 
 

0.45% 2559–ปัจจบุนั 
 

2555–2559 
 

 
2558–ปัจจบุนั 

 
2539–ปัจจบุนั 
2533–ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บมจ. อาเชียนโปแตชชยัภมู ิ
 
บจ. อนัดามนั บีช สวีท 
บจ. ใสน า้เย็น  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
 
 
ผลติแร่โพเทสเพ่ือใช้ภายในประเทศ และเพ่ือ
จ าหน่าย 
ธุรกิจทอ่งเท่ียว และสนัทนาการ 
ธุรกิจทอ่งเท่ียว และสนัทนาการ 
 
 

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 
 

64 -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 104/2013 
 

บิดาของ 
นางสาวหฤทยั 
หลมิประเสริฐ 

14.44% 
  

2546–ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  

นายอภชิาต ิปีปทุม 
 

55 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระ

- 
 

17.61% 2546–ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง



                                                                                                                                                                        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 3 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 100/2013  

 ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  

นายนพดล วเิชียรเกือ้ 
 

51 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 100/2013  

- 9.89% 2546–ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
 
 

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 
  
  
 

40 - ปริญญาโท MS. Internet and  
E-commerce,  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ , การเงิน  
เกียรตนิิยมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์  
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 100/2013 
- ผ่านการอบรม Company Secretary Program 
(CSP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยรุ่นท่ี 49/2013 
- ผ่านการอบรม Chief Financial Officer 

บตุรสาว ของ
นายสมศกัดิ ์
หลมิประเสริฐ 

7.10% 2543–ปัจจบุนั 
 

2556-ก.ค.2560 
 
 

กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 
 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
 
 
 



                                                                                                                                                                        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 4 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ รุ่นท่ี 10/2008 

นายสุวทิย์ สงิหจันทร์ 
 
 

62 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 176/2013 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี SET/2012 

- 
 

0.45% 2559 – ปัจจบุนั 
 

 
2555 – ปัจจบุนั 

 
 

2553 – ปัจจบุนั 
 

2549 –2553 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ าส านกั
ผู้ว่าการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี  
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
           
ผลติและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 
 
ผลติและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 
 

62 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ 
ทหารลาดกระบงั  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั  
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 119/2009 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial 
Statements for Directors (FSD) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 

- 0.24% 2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบ     
และกรรมการอิสระ 
 
กรรมการและกรรมการ
อิสระ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
กรรมการ 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิ
เตม็ส์ โซลชูัน่ 
บจก. เคเอ็มไอที ลาดกระบงั  
 
บมจ. บางกอกชีทเม็ททลั 
 
 
บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชัน่แนล 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
น าเข้าและจ าหน่ายเคเบิล้ท่ีใช้ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้บริการตดิตัง้ระบบ 
การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ
ผู้ผลติรางและทอ่ร้อยสายไฟ ตู้สื่อสาร 
 
 
ด้านพลงังานไฟฟ้า 
 



                                                                                                                                                                        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 5 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

20/2013 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 17 

2552 - 2554 
 
2553- ปัจจบุนั 

 
2554 – 2557 

 
 

2554 – 2557 
2555 – 2557 

 
2555- 2557 

กรรมการและกรรมการ
อิสระ 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ ,
กรรมการบริหาร, 
กรรมการสรรหา 
กรรมการ 
รองอธิการบดี 
 
กรรรมการ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool) 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
คณะกรรมการความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาต ิ

หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัการศกึษา 
 
หน่วยงานราชการ 

นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 
 
 

65 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์   (สาขาการบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)   
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 104/2013 

- 0.18% 2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – 2560 
2559 – 2560 
2551 - 2556 

 
 

กรรมการตรวจสอบ     
และกรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ช่วยสรรพากรพืน้ท่ี 
กรุงเทพมหานคร 19 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บจก. สยาม มอลลอคา 
บจก. สยาม บาเลียริค 
กรมสรรพากร  
 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
บริหารและจดัการธุรกิจห้องพกั 
บริการห้องพกั และการทอ่งเท่ียว 
หน่วยงานราชการ   
 
  

นายประดษิฐ์ สุคนธสวัสดิ์ 
 

64 - ปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)   
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต  
 

- 0.15% 2559 – ปัจจบุนั 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 
22 มกราคม 2561 

 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย



                                                                                                                                                                        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 6 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- วฒุบิตัรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ สถาบนัเอ
ไอที 
- วฒุบิตัรชัน้สงู หลกัสตูรเสริมสร้างสงัคมสนัติ
สขุ สถาบนัพระปกเกล้าฯ 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 129/2016 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2555 – 2556 
 

ท่ีปรึกษา 
 
ผู้ตรวจราชการ 
 

บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี  
กระทรวงมหาดไทย 
 

ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
 
หน่วยงานราชการ 
 

นายมนต์ชัย ธัญธเนส 
 
 

45 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- 0.30% 2556 – ปัจจบุนั 
2551-2555 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายขาย 
ผู้จดัการฝ่ายขาย 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย  
 

นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข 
(ช่ือเดมิ นางสาวจรุาภรณ์ ทอง
สขุ) 

40 
  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การ
บญัชี) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
  

- 0.06% 2559 – ปัจจบุนั 
 

2556 – 2558 
2547 –  2556 

 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  
ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
ส านกังานเอ.เอม็.ที. แอสโซซิ
เอท 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
ส านกังานสอบบญัชี 
 

นายธีรยุทธ เพช็รวงศ์ 
         
 

42 - - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- 0.02% 2559 – ปัจจบุนั 
 

2557 – 2559 
2555 –  2557 

 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายผลติ
และออกแบบ 
ผู้ช่วยผู้จดัการโรงงาน 
ผู้จดัการแผนก
ประสานงานฝ่ายผลติ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 



                                                                                                                                                                        
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 7 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจิตตมิา ค าเวียงจันทร์ 
 

32 - - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์  สาขาวาทะวิทยา 
และการประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยับรูพา 
-  ผ่านการอบรม Company Secretary 
Program (CSP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 80/2017 
 

- 0.01% 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

เลขานกุารบริษัท/ ผู้ช่วย
ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 
 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถึง
ให้บริการตดิตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 2 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

A = ประธานกรรมการบริษัท,    B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร, E = ที่ปรึกษา X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอิสระ 
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บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ A, B, Z B, C, D B, C, D B, C, D B, C, D X,B,Z B, Y, Z B, Y, Z B,Z D  D  D 

บจ.  ใสน า้เย็น B, C             

บจ. อนัดามนั บีช สวีท B, C            

บมจ. อาเชียนโปแตซชยัภมูิ Y,B,Z             

บมจ. เพาเวอร์โซลูชัน่      X,B,Z       

บมจ. บางกอกชีทเม็ททลั       X, B,Z      

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่        B,Z      

บจ. เคเอ็มไอที ลาดกระบงั       B      

บจ. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล       B      

บม. ออฟตมิสั แพคเกจจิง้   B,Z          
 

ชื่อ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 



                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับ

ดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท (Compliance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวบญุณี กศุลโสภิต 
/Partner, Chief audit 
executive   

42 - Endorsed internal 
Auditing Program 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Master's degree  in   
MBA (Executive)   
มหาวิทยาลยับรูพา 

- Graduated Diploma 
(Auditing) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั     

- Bachelor's degree in B.A. 
(MassCommunication) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-  Bachelor's degree  
in B.B.A.(Accounting)
มหาวทิยาลยัสถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล 
เทคนิคกรุงเทพ 
 

- 0 2547-ปัจจบุนั 
 

2546-ปัจจบุนั 
 

Partner , Chief audit 
executive 

Auditor and Consultant 
 

- บจ. บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี  

- บจ. เค แอนด์ เอ ออดทิ 
  

 

- ธุรกิจรับตรวจสอบภายในและให้ปรึกษา
ด้านระบบควบคมุภายใน 

- ธุรกิจรับปรึกษาทางบญัชี 
- ธุรกิจรับจ้างตดัพบักลงึโลหะ 
- ธุรกิจขายโคมไฟและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 
- ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคมี 
- ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
- ธุรกิจค้าถ่านหนิ 
- ธุรกิจกิจการประเภทการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 

- ธุรกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรมและบริการซอ่ม 

- ธุรกิจผลิตยางรถจกัรยานยนต์ 
- ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
- ธุรกิจตกแตง่ภายในอาคารครบวงจร 
- ธุรกิจผลิตอปุกรณ์เดนิสายไฟฟ้า 
- ธุรกิจให้บริการตดิตัง้-ทดสอบงานระบบ
โทรคมนาคม  



                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย (CPA)  
เลขท่ี 5623; เม่ือปี 2541 

- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ 
(CPIAT) เลขท่ี 346;  
เม่ือปี 2558 

-  สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 

- ธุรกิจผลิต-จดัจ าหน่ายและตดิตัง้
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากเหล็กเคลือบ
คณุภาพสงู 

- ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เน้นลงทนุ
พฒันาคลงัสินค้า-โรงงาน-ส านกังาน    ให้
เช่า 

- ธุรกิจประเภทการผลิตแอลกอฮอล์และ 
เอสเตอร์ 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       
 

สว่นท่ี 1 หน้า 1 
 

CPT 

Professional for Drives and Power 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 
- ไมมี่- 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       
 

สว่นท่ี 1 หน้า 1 
 

CPT 

Professional for Drives and Power 

เอกสารแนบอ่ืนๆ 
- ไมมี่- 
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