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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วิสยัทศัน์ 
"เราจะเป็นบริษัทชัน้น า (Top Class) ทางด้านไฟฟ้า และระบบควบคุมท่ีให้บริการครบวงจร (Solution 

Provider) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Optimized) และคุ้มค่า (Cost Effective) ด้วยการให้บริการหลงัการขายท่ีดี
เย่ียม (Excellent Services)" 

ค่านิยม 
1. มคีวามซื่อสตัยแ์ละมรีะเบยีบวนิยั (Honesty and Discipline) 
2. ใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้เป็นอนัดบัแรก (Customer Centric) 
3. ความรบัผดิชอบต่อผลสาํเรจ็ของงาน (Accountability) 
4. สง่มอบไมใ่ช่แค่สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ตอ้งรวมถงึบรกิารและคุณภาพของคนในองคก์รดว้ย (Quality) 
5. การทาํงานร่วมกนัของทุกฝา่ยตอ้งประสานกนัและเป็นหน่ึงเดยีว (Team Work) 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 2562 
สินทรพัย ์ 1,523.14 1,321.69 1,192.95 
หน้ีสิน 435.93 329.50 222.07 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,087.21 992.19 970.88 

งบก าไรขาดทุน 

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 2562 
รายได ้    

รายไดจ้ากการขาย 952.11 649.31 284.19 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 254.12 274.16 244.66 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 29.88 28.20 42.66 
รายไดอ้ื่น 3.18 11.42 12.89 

รวมรายได ้ 1,239.29 963.09 584.40 
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย 695.00 510.56 237.61 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 206.15 236.35 185.21 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 13.59 17.00 35.05 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 62.83 57.76 49.63 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 82.40 121.36 86.58 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 4.46 (1.10) 1.43 

รวมค่าใช้จ่าย 1,064.43 941.93 595.51 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 174.87 21.16 (11.11) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 172.87 19.57 (11.98) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี  140.71 14.31 (9.85) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน        - 15.67 - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 140.71 29.98 (9.85) 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2560 2561 2562 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 3.11 3.17 4.13 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 26.00 19.73 19.88 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 14.11 2.20 (1.90) 
อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ(%) 11.35 1.49 (1.69) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 22.79 1.32 (1.00) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 11.55 0.94 (0.78) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 63.20 5.55 (2.66) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.40 0.33 0.23 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โครงสรา้งรายไดปี้ 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.13% 
ขายสนิคา้ประเภทหน่วย (Unit)  
152.71 ลา้นบาท 

41.87% 
การใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้  
244.66 ลา้นบาท 

2.20% 
รายไดอ้ื่น  
12.89 ลา้นบาท 

7.30% 
การใหบ้รกิาร  
42.66 ลา้นบาท 

22.50% 
ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 
131.48 ลา้นบาท 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการบริษทั 
ก่อนอื่นผมต้องขอยนิดตีอนรบั CEO ท่านใหม่ที่ได้เขา้มาร่วมงานกบับรษิัท ซพีที ีไดร ์

แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผ่านมา ผมมัน่ใจว่าด้วย
ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถของ CEO ในระดบันานาชาต ิสามารถทีจ่ะมาช่วยต่อยอด
ใหก้บัทางบรษิทัฯ ได ้ 

ในปีทีผ่่านมาเป็นปีแรกทีท่างบรษิทัฯ มผีลประกอบการขาดทุน เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลง 
ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกจิโดยภาพรวมทมีีความผนัผวน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่
ชะลอตวัอย่างมาก รวมถงึความล่าชา้ของการลงทุนในภาครฐั อย่างไรกต็ามผลงานทีส่าํคญัใน
ปีทีผ่่านมา คอืการขยายโรงงานแห่งที ่2 ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็และดําเนินการในเชงิพาณิชยไ์ด้
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ไดร้บัความสนใจจากลกูคา้ และพนัธมติรทางธุรกจิเป็นอย่างสงู  

ภาวะเศรษฐกจิในปี 2563 ยงัมคีวามทา้ทายอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในเรื่องของความล่าชา้ของ
งบประมาณภาครฐัและไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (โควดิ-19) รวมถงึการกดีกนัทางการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่สง่ผลถงึความไม่แน่นอน
ในเศรษฐกจิโดยภาพรวม อย่างไรกต็ามผมยงัมคีวามเชื่อมัน่ในแนวนโยบายภาครฐัในการขบัเคลื่อนโครงการ EEC รวมถึง
นโยบายพลงังานทีเ่ป็นปจัจยัเชงิบวกสาํหรบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในปีนี้ ประกอบกบัศกัยภาพของบรษิทัฯ ทีส่ามารถขยาย
ไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย ในฐานะตวัแทนคณะกรรมการของบรษิทัฯ ผมมคีวามมัน่ใจในวสิยัทศัน์ของ CEO 
ท่านใหม่ รวมถึงศกัยภาพของผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ ว่าจะสามารถกลบัมาทํากําไรและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมที่จะรองรบัความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตของผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง 
 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 
ประธานกรรมการบริษทั 

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริษทั 
ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบรษิัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ทุก

ท่าน ทีใ่หค้วามวางใจ ใหผ้มเขา้ดํารงตําแหน่ง CEO ในวนัที ่1 ตุลาคม 2562 ทีผ่่านมา ในปี 
2562 เป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงและทา้ทายสาํหรบับรษิทัฯ นอกจากปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ
และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตวัแล้ว ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การ
ปรบัเปลีย่นทศิทางในการดาํเนินธุรกจิภายใต้กลยุทธแ์ละวสิยัทศัน์ใหม่ ซึง่ทําใหอ้งคก์รต้องมี
การปรบัตวัพอสมควร  

ปี2562 เป็นปีแรกที่ทางบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากมีรายได้ที่ลดลง 
อย่างไรกต็ามผมเชื่อว่าบรษิทัฯ ไดผ้่านจุดทีท่า้ทายทีส่ดุช่วงหนึ่งไปแลว้ และเป้าหมายหลกัใน
ปี 2563 จะเป็นปีที่เราจะทําให้ผลประกอบการกลบัมาเป็นบวก ขณะเดยีวกนักเ็สรมิสร้าง
พืน้ฐานองคก์รอย่างมัน่คง เพื่อใหเ้กดิการเตบิโตในระยะยาว ดว้ยหลกัการในการดําเนินธุรกจิ

โดยใชล้กูคา้เป็นศนูยก์ลาง เป็นผูนํ้าในเชงิตน้ทุน พรอ้มกนักบันําเสนอเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมดว้ยคุณภาพสงูสดุ และเสรมิสรา้ง
การบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพรวดเรว็ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะพลกัดนับรษิทัฯ 
ให้มกีารเตบิโตในระยะยาว มัน่คง และยัง่ยนื เป็นทีภ่าคภูมใิจของบรษิัทคนไทยและวงการวศิวกรไทย ที่สามารถให้บรกิาร
ระบบไฟฟ้าและระบบอตัโนมตั ิแบบครบวงจร และสามารถแขง่ขนัในระดบันานาชาตไิด ้
 

                                                                                                                               

ชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทั 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 
ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่119/2009 
 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Financial Statements of Directors (FSD) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่20/2013 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่17 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2561 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2558 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ 
2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.เคเอม็ไอท ีลาดกระบงั 
2557 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั 
2556 - 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2553 - ปจัจุบนั กรรมการ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ (Director’s Pool) 

 
นางวลัชลีย ์กาญจนจงกล 

รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

 ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(สาขาการบญัช)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2562 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บจก.ยุวลัย ์2019 
2561 - ปจัจุบนั รองประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
 และกรรมการอสิระ 
2556 - 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายสวิุทย ์สิงหจนัทร ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่176/2013 
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2559 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2556 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.เพาเวอรโ์ซลชูัน่ เทคโนโลย ี
2555 - ปจัจุบนั ผูช้่วยผูว้่าการการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
2555 - ปจัจุบนั ผูท้รงคุณวฒุ ิ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

 
 
 
 

 
นายวรพจน์ ยศะทตัต ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเครื่องกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2561 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2561 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อนิดรา ซสิเทม็มา เอส เอ ประเทศไทย 
2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.โพล ออนไลน์ 
2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.ไซเบอร ์โวต 
2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บจก.ไทยโทรนิค 
2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.อลงัการ พร๊อพเพอตีส้ ์
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2562 - ปจัจุบนั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2556 - 2562 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 
กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 Executive MBA บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 

 ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย 2017 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2562 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2550 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บจก.เอบบี ี(ไทยแลนด)์ 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายนพดล วิเชียรเก้ือ 
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่100/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2561 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2559 - 2561 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2556 - 2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยบรกิาร) บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ 
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายบริหาร) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท Internet and E-commerce, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่100/2013 
 ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย รุ่นที ่49/2013 
 ผ่านการอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภาวชิาชพีบญัช ี

ในพระบรมราชปูถมัภ ์รุ่นที ่10/2008 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2559 - ปจัจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยบรหิาร) บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2556 - 2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยบรหิาร) บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายมนตช์ยั ธญัธเนส 
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

ลาดกระบงั 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
2561 - ปจัจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
 (ฝา่ยขายและวศิวกรรม)  
2556 - 2561 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยขาย) บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ในปี 2537 กลุ่มวศิวกรผูม้ปีระสบการณ์ดา้นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจกัรโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ประกอบดว้ย นายสมศกัดิ ์

หลมิประเสรฐิ นายอภชิาต ิปีปทุม (ลาออก ณ วนัที ่22 สงิหาคม 2561) และนายนพดล วเิชยีรเกือ้ ไดเ้ลง็เหน็โอกาสทีจ่ะเพิม่
ประสทิธภิาพและผลผลติจากการทาํงานของเครื่องจกัรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย โดยบรษิทัคนไทย ดงันัน้ผูบ้รหิารทัง้สามท่าน
จงึไดจ้บัมอืร่วมกนัก่อตัง้ บรษิทั ซ.ีพ.ีท.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10.00 ลา้นบาท 
วตัถุประสงคแ์รกเริม่ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดดัแปลงการควบคุมเครื่องจกัรเก่าแต่อยู่ในสภาพใชง้านไดใ้หม้กีารควบคุมที่
รวดเรว็และแน่นอน โดยการควบคุมความเรว็หรอืการทํางานของมอเตอรแ์ละระบบเซน็เซอรต่์างๆ ในการควบคุมเครื่องจกัร
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการผลติ โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ทีม่คีุณภาพแต่ราคาย่อมเยา  และต่อมามกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด หรือปจัจุบันคือ บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรอื “CPT”) หรอืย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึง่หมายถงึระบบ
ไฟฟ้ากาํลงั สาํหรบัควบคุมการทาํงานของเครื่องจกัร โดยแบ่งธุรกจิออกเป็น 4 สว่นงาน 

1. ธรุกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 
บรษิัทมคีวามเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยทําการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของ

บรษิัทและจําหน่ายไปยงัลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ไฟฟ้าที่บรษิัทผลติแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่

1.1 ตู้ไฟฟ้าระบบควบคมุเครือ่งจกัร 
บรษิัทดําเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้ากําลงัสําหรบัควบคุมการทํางานของเครื่องจกัรใน

โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เครื่องจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงระบบกับ
คอมพวิเตอร ์ซึง่สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูในการผลติและแสดงผล แลว้นําขอ้มลูนัน้ๆ ไปควบคุมการทาํงานของเครื่องจกัรในแต่ละ
ส่วน ทําให้มกีารทํางานที่เที่ยงตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตสนิค้านัน้ๆ 
รวมถึงควบคุมพลงังานให้เหมาะสมในการผลติและการจดัการพลงังานส่วนทีเ่กนิเนื่องมาจากการทํางานของเครื่องจกัรบาง
ประเภทใหค้นืพลงังานแก่ระบบไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน ผลลพัธท์ีอ่อกมาคอืทําใหผ้ลติสนิคา้ไดม้คุีณภาพแน่นอนและเพิม่
ผลการผลติ รวมถงึการเตอืนเพื่อการซ่อมบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรในแต่ละส่วนในเวลาทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้รายงานการความผดิ
พลาดของการทาํงานเครื่องจกัรในแต่ละสว่นผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวเิคราะห ์ซึง่ช่วยใหแ้กป้ญัหาต่างๆ ไดร้วดเรว็
ยิง่ขึน้ จงึมผีลทาํใหล้ดปญัหาการหยุดการทาํงานของเครื่องจกัรทีไ่ม่คาดหวงั 

รวมถงึการจดัการของระบบตู้ไฟฟ้ากําลงั ซึง่เป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการ
เชื่อมต่อ (Synchronize) ระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายไฟใหแ้ก่รฐัอกีดว้ย 

1.2 ตู้ไฟฟ้าระดบัแรงดนัต า่ (220 - 690 V.) และระดบัแรงดนัปานกลาง (3.3 - 36 kV.) ส าหรบัโรงงาน 
ธุรกจิจากการขายตูไ้ฟฟ้าสาํหรบัระบบไฟฟ้าแรงดนัตํ่าจะมขีนาดทีต่ํ่ากว่า 1,000 Volt ซึง่เป็นการแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้า

เพื่อนําไปใชใ้นบา้นพกัอาศยัและมอเตอรข์นาดกลางลงมาในโรงงาน สว่นระบบไฟฟ้าแรงดนัปานกลางจะมขีนาด 3.3 - 36 kV. 
โดยเป็นการแปลงระดบัลงมาเพื่อขบัเคลื่อนมอเตอรข์นาดใหญ่ในโรงงาน 
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2. ธรุกิจจากการขายสินค้าส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) 
บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ในการจําหน่ายสนิค้าสําเร็จรูป ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดย

ผลติภณัฑม์าตรฐานทีจ่ดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 

ย่ีห้อสินค้า ประเทศผูผ้ลิต ประเภทสินค้า 

Siemens AG เยอรมนั LV/MV Switchgear Panels ( License Partner ) 
Danfoss (VACON) ฟินแลนด ์ Inverter ขนาดแรงดนั 220-690V 
TMEIC ญี่ปุน่    Medium Voltage Inverter & AC Motor  
Hyosung เกาหล ี                     AC Motor ขนาดใหญ่ 
WEG บราซลิ AC Motor ขนาดใหญ่และเลก็ 
TT Electric   ฝรัง่เศส DC Motor ขนาดใหญ่และเลก็ 
Parker Hannifin องักฤษ DC Drives 
ZEZ SILKO สาธารณรฐัเชก็  LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank 
LS เกาหล ี PLC, MCCB, Contactor, Overload และ MV Switchgear Component 
AUCOM นิวซแีลนด ์ MV and LV Softstarter 

3. ธุรกิจจากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) ขนาดแรงดนั 69 - 115 kV. 

บรษิทัดําเนินธุรกจิในการออกแบบและก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้า
แรงดนัสงู โดยการสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าจะเริม่ตน้ทีส่ถานีไฟฟ้า ซึง่ไดร้บัพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย
ทีร่ะดบัแรงดนั 230 kV. หรอื 115 kV. ผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้ากําลงั (Power Transformer) เพื่อลดระดบัแรงดนัเป็น 33 หรอื 22 
kV. การสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชไ้ฟตอ้งมกีารลดระดบัแรงดนัอกีครัง้ โดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดบัแรงดนัเพื่อใหม้ี
ระดบัแรงดนัทีผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถนําไปใชไ้ด ้

นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารตดิตัง้สายเคเบิล้สาํหรบังานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปและสถานีไฟฟ้า
ย่อยอกีดว้ย อาท ิLV Power Cable & Control Cable, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System 
Grounding เป็นตน้ 

4. ธรุกิจการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair) 
บรษิทัมแีผนกใหบ้รกิาร (Service) แก่ลกูคา้ทัง้ทีอ่ยู่ในระยะรบัประกนัและพน้ระยะเวลารบัประกนัแลว้ โดยงานบรกิารจะ

เกดิจากการทีล่กูคา้ไดต้ดิต่อมายงัฝา่ยบรกิารเมือ่สนิคา้มปีญัหาหรอืใชง้านไมไ่ด ้เมื่อไดต้รวจสอบการทาํงานของเครื่องจกัรแลว้ 
ในกรณีสนิคา้ใชง้านต่อไม่ได ้บรษิทัจะนําเสนอการขายสนิคา้ประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าทีช่ํารุด หรอืบางกรณี
เป็นการใหบ้รกิารตดิตัง้และดดัแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อใหเ้ครื่องจกัรนัน้ๆ ทาํงานไดต้ามปกต ิณ โรงงานลูกคา้ นอกจากนัน้ยงัให้
บรกิารตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลกูคา้ การใหบ้รกิารงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้
สนิคา้อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านต่อไปได ้บรษิทัจะรบัตรวจสภาพและซ่อมสนิคา้เฉพาะสนิคา้ทีบ่รษิทัขายใหเ้ท่านัน้  
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ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการท างานของเครือ่งจกัร 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 G: SCADA 

E: Motor, Drives Panel 

D: โรงงาน/เครื่องจกัร 

F: PLC, Touchscreen HMI  
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กลุ่มลูกค้าและการจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้า 
บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ส ัง่สมมา  อกีทัง้ได้

เลง็เหน็โอกาสในทางธุรกจิ จงึมกีารขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเตบิโตในระยะยาว กลุ่มลกูคา้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัจะ
อยู่ในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ตอ้งการวางระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบควบคุมระบบไฟฟ้า 

1. สาธารณูปโภค และรฐับาล (Utility and Government Segment) 
ในปจัจุบนัมกีารขยายตวัชุมชนเมอืงและเศรษฐกจิในประเทศเป็นไปอย่างรวดเรว็ ระบบสาธารณูปโภคจงึมคีวามสาํคญั

อย่างมากในการพฒันาเศรษฐกจิ  สาํหรบัลกูคา้กลุ่มน้ีคอื อุตสาหกรรมเกีย่วกบัน้ํา, ท่อน้ํามนั, การผลติไฟฟ้า, งานส่วนรฐับาล, 
งานโครงสรา้งพืน้ฐาน, การสรา้งระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

2. กระบวนการอตุสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Process Industries Segment) 
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไกลสาํคญั ทีจ่ะนําพาประเทศไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิในหลายดา้นสรา้งแรงจูงใจใหภ้าค

ธุรกจิผลติสนิคา้ เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ลกูคา้กลุ่มนี้คอื เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องใชเ้ครื่องจกัรในการผลติสนิคา้ 
ไดแ้ก่ โรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษ, โรงงานยางรถยนต์, โรงงานซเีมนต์, โรงงานพลาสตกิ, โรงงานเหล็ก, อลูมเินียมและ
โลหะ, โรงงานสายไฟ เป็นตน้ 

3. อตุสาหกรรมทางด้านพลงังาน (Energy Industries Segment) 
แนวโน้มอุตสาหกรรมพลงังานถอืเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์และความจําเป็นต่อการดํารงชวีติ ซึง่

ทัว่โลกใหค้วามสนใจในธุรกจิพลงังานทดแทนเพื่อใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดจากการผลติและใชพ้ลงังานทดแทน อกีทัง้ยงันํา
พลงังานทดแทนมาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิสาํหรบัภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมได ้ลูกคา้กลุ่มนี้ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
เกีย่วกบัน้ํามนั, แก๊ส, ปิโตรเคม,ี อุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าเอกชน, อุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าหมุนเวยีน เช่น พลงังานแสงอาทติย,์ 
พลงังานลม, พลงังานน้ํา เป็นตน้ 

4. อตุสาหกรรมน ้าตาล อาหารและเครือ่งดื่ม (Sugar and F&B Segment) 
อุตสาหกรรมน้ําตาลเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ภายในประเทศรวมถึงส่งออกต่างประเทศ อีกทัง้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยงัคงเป็นภาคธุรกจิที่มกีารเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทาํใหผู้ผ้ลติและสง่ออกสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอาหารตอ้งแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ สง่ผลใหส้นิคา้ทีเ่กีย่วกบัอาหารขยาย
ตวัอย่างต่อเนื่อง ลกูคา้กลุ่มนี้ไดแ้ก่ โรงงานน้ําตาล, โรงงานน้ํามนัปาลม์ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ในปี 2558 - 2562 สามารถสรุปสดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศในชว่ง 5 ปียอ้นหลงั 
ไดด้งันี้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศปี 2558 - 2562 

 

 

 

ราย ได้ จ ากการ 
ขายและบริการ 

2558 
(ปรบัปรงุใหม่) 

2559 2560 2561 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ในประเทศ 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 1,219.07 98.62 883.96 92.87 562.47 98.42 

- ต่างประเทศ 50.60 4.77 67.24 5.48 17.03 1.38 67.88 7.13 9.04 1.58 

รวม 1,060.95 100.00 1,277.43 100.00 1,236.10 100.00 951.84 100.00 571.51 100.00 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ช่องทางการจาํหน่ายของบรษิทัแบ่งเป็นการจาํหน่าย 2 ช่องทาง ประกอบดว้ย 

1. การจดัจําหน่ายโดยเจา้หน้าทีฝ่่ายขายของบรษิทั (Direct Contact): บรษิทัใชก้ลยุทธก์ารขายตรงในการขายสนิคา้ระบบ
ควบคุมเครื่องจกัร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลงานในอดตีของบรษิัทเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ลูกค้า ปจัจุบนั บรษิัทมี
พนกังานจาํนวน 197 คน โดยแบ่งทมีพนกังานขาย 12 คน แบ่งเป็น 5 ทมี มทีัง้ทมีขายในประเทศและต่างประเทศ 

2. การจดัจาํหน่ายผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor): บรษิทัมกีารจาํหน่ายสนิคา้ใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่าย เพื่อช่วยในการกระจายสนิคา้
และเป็นการเพิม่ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทัใหก้บัลกูคา้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

ปจัจุบนั CPT มบีรษิทัผูจ้ดัจําหน่าย 8 ราย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 5 ราย และเขตต่างจงัหวดั 3 ราย 
โดยบรษิทัมสีดัสว่นการจดัจาํหน่ายผ่านการจดัจาํหน่ายโดยตรง และผ่านตวัแทนจาํหน่ายเฉลีย่ (ปี 2558 - 2562) ประมาณรอ้ย
ละ 90 รอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารตามลาํดบั 

1.2 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
เน่ืองจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัสาํหรบัการควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจกัรและ

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน 
คอนโดมเินียม ดงันัน้ รายไดข้องบรษิทัฯ จงึมแีนวโน้มเตบิโตตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการลงทุนในอุตสาหกรรม โดย
มกีลุ่มโรงงานน้ําตาลเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทั 

ภาวะอตุสาหกรรมและการลงทุน 
จากการดําเนินนโยบายของภาครฐัทีด่ําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิได้ส่งผลดต่ีอความเชื่อมัน่ของผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนขยายธุรกจิใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เช่น การก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกําลงัการ
ผลติซึง่ส่งโดยรวมต่อความต้องการเครื่องจกัร ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์สนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
จากขอ้มลูการขอรบัการสง่เสรมิของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้มการเตบิโตของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีอ่ยู่ในช่วงขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ตารางแสดงขอ้มลูการขอรบัการสง่เสรมิจาก BOI ระหว่างปี 2556 - 2562 

ข้อมูลขอรบัการส่งเสริม 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จาํนวนโครงการ (จาํนวน) 3,469 988 1,455 1,456 1,626 1,624 
มลูค่าเงนิลงทุน (พนัลา้นบาท) 2,192.70 197.73 524.34 641.98 901.77 756.10 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

การขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในปี 2562 นัน้มคีําขอรบัส่งเสรมิการลงทุนเขา้มาทัง้หมด 1,624 โครงการ มมีูลค่า 
756.10 ลา้นบาท หรอืลดลง 7% โดยสาเหตุเน่ืองจากในปี 2561 มกีารขอรบัการสง่เสรมิการผลติภณัฑพ์อลเิมอรช์นิดพเิศษ ซึง่
เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 326,000 ล้านบาท ในปี 2562 มกีารอนุมตัิให้การส่งเสรมิการลงทุน 1,500 
โครงการ เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 2 และมมีูลค่าเงนิลงทุน 447,360 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปี 
ก่อนรอ้ยละ 19 เน่ืองจากในปี 2561 มกีารอนุมตัสิง่เสรมิกจิการโรงกลัน่น้ํามนั ซึง่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มลูค่าประมาณ 
157,000 ลา้นบาทในปี 2562 มกีารออกบตัรส่งเสรมิ 1,327 โครงการ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปี ก่อนรอ้ยละ 7 และมมีูลค่า
เงนิลงทุน 357,680 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 50 เน่ืองจากในปี 2561 มกีารออกบตัรสง่เสรมิในกจิการ
โรงกลัน่น้ํามนั ซึง่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 157,000 ลา้นบาท หากพจิารณาในแง่ของจํานวนโครงการ
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปอาหารส่วนในด้านมูลค่าของเงนิ  ลงทุนพบว่าใน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสม์เีงนิลงทุนสงูทีส่ดุ 

 
 



 

17 | P a g e  

บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใต้ ไทยแลนด ์4.0 
ภูมภิาคเอเชีย เป็นผู้นําในการขบัเคลื่อนโลก ทัง้ด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยมปีระเทศจีน 

อนิเดยี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้รวมทัง้อาเซยีน เป็นหวัใจหลกัของการขบัเคลื่อนดว้ยประชากรรวมกว่า 3.5 พนัลา้นคน และ GDP คดิ
เป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทยเป็นจุดศนูยก์ลางในการเชื่อมต่อกบักลุ่มเศรษฐกจิในทวปีเอเซยี จากเหนือสูใ่ต ้ตัง้แต่จนี
ลงสูอ่นิโดนีเซยี จากตะวนัออกมายงัตะวนัตกตัง้แต่เวยีดนามขา้มไปจนถงึเมยีนมา และเป็นจุดยุทธศาสตรข์องกลุ่มประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในดา้นการผลติ การคา้ การส่งออกและการขนส่ง ทัง้ยังอยู่กึง่กลางระหว่างประเทศกมัพูชา ลาว 
เมยีนมา และเวยีดนาม ที่กําลงัเติบโตอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยจงึเป็นตําแหน่งทีด่ทีี่สุดของการลงทุนในอาเซยีน เพื่อเชื่อม
เอเชยีและเชื่อมโลก 

โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใต ้ไทยแลนด ์4.0 ดว้ยการพฒันาเชงิพืน้ทีท่ีต่่อ
ยอดความสาํเรจ็มาจากโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกหรอื Eastern Seaboard ซึง่ดําเนินมาตลอดกว่า 30 
ปีทีผ่่านมา โดยในครัง้น้ีสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) มเีป้าหมายหลกัในการเตมิ
เตม็ภาพรวมในการสง่เสรมิการลงทุนซึง่จะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและทาํให ้
เศรษฐกจิของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพื้นที่ในเขต 3 จงัหวดัคอื ชลบุร ีระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมี
ประสทิธภิาพผ่านกลไกการบรหิารจดัการภายใต้การกํากบัดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวนัออก 

รฐับาลมแีผนพฒันาโครงการมากมายทีร่องรบั EEC โดยมโีครงการใหญ่ๆ ทีน่่าสนใจไดแ้ก่ โครงการรถไฟความเรว็สงู
กรุงเทพฯ - ระยอง ทีเ่ชื่อมต่อจากสนามบนิดอนเมอืงและสนามบนิสุวรรณภูมไิปถงึตวัเมอืงระยอง เพื่อใหก้ารเดนิทางไปหวั
เมอืงตะวนัออกสะดวกสบายทนัใจเป็นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าการพฒันารถไฟความเรว็สงูนี้จะเป็นตวักระตุน้เศรษฐกจิของ
เมืองที่อยู่รอบๆ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี้ให้พุ่งสูงขึ้น โดยมีหนึ่งสถานีหลกัที่สําคญัคือสถานีสนามบินอู่ตะเภา จึงเกิด
โครงการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภาใหเ้ป็นเมอืงสนามบนิ (Aerotropolis) เป็นแผนทีจ่ะพฒันาสนามบนิอย่างต่อเนื่อง โดยมแีผนที่
จะพฒันาใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้จากปจัจุบนัทีส่ามารถรองรบัได ้8 แสนคนต่อปี เพิม่เป็น 5 ลา้นคนต่อปี ในปี 
2563 ประกอบกบัมแีผนพฒันาระบบขนส่งทางยกระดบั รวมถึงห้างสรรพสนิคา้ต่างๆ ในพื้นที่สนามบนิ จงึทําให้พืน้ทีร่อบ
สนามบนิเป็นอกีหนึ่งพืน้ทีท่ีน่่าสนใจในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าอากาศยาน อกีหนึ่งโครงการทีม่ี
ความน่าสนใจคอื EEC มพีืน้ทีจ่ดัตัง้เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก อาจเรยีกได้ว่าเป็นอุทยานวทิยาศาสตร์
รปูแบบหนึ่งทีจ่ะสง่เสรมิการพฒันางานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์ซึง่จะเป็นคลงัสมองสาํหรบัการ
พฒันาเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกที่กําลงัจะเกิดขึน้นี้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และแน่นอนค่ะว่าหาก EEC มาถงึ พืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกจะเป็นอกีหนึ่งทําเลทองทีน่ักลงทุนกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจ และในอนาคตอนัใกล้นี้จะได้เป็นเมอืงเศรษฐกจิของ
ประเทศ ซึง่การการลงทุนหลกัๆ ของ EEC จะไปอยู่ทีก่ารพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิทางและการขนสง่ ใหม้ี
ความพรอ้มเพื่อรองรบัและเอือ้ประโยชน์ต่อการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ ซึง่กจ็ะมกีารร่วมทุน
จากทางภาคเอกชนเขา้มาดว้ยในบางโครงการ 

1.3 เป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
จากหลกัการธุรกจิทีว่างเป้าหมายใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลางในการดําเนินงาน เพื่อความเตบิโตอย่างยัง่ยนืของ CPT ม ี3 

เป้าหมายหลกัในการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

1. เป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า 
อย่างทีท่ราบกนัดวี่า CPT ในอดตีทีผ่่านมามฐีานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาล CPT จงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใชค้วามรู้

และประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาอย่างยาวนาน เพื่อทีจ่ะขยายฐานลูกคา้ไปในสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลติอย่าง
ต่อเนื่องไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์, เยื่อและกระดาษ, เหลก็, อุตสาหกรรมพลงังานไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าเอกชน อุตสาหกรรม
ออยลแ์ละแก๊ส และปิโตรเคมคิอล รวมถงึการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั การประมาณการมูลค่าตลาดโดยภาพรวมไม่
ตํ่ากว่า 15,000 ลา้นบาท/ ปี ทัง้นี้การขยายตลาดในต่างประเทศ CPT ยงัคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นทําการตลาด
ในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้รอือาเซยีน ทีม่อีตัราการเตบิโตของ GDP อยู่ในอนัดบัตน้ๆ 
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2. การพฒันาธรุกิจทางด้านงานบริการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์อง CPT ในการเป็นผูนํ้าการใหบ้รกิารหลงัการขายกบัลูกคา้ CPT มเีป้าหมายในการพฒันา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ด้านการให้ความรู้ ความสามารถในเชิงเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกเหนือจากความรูใ้นเชงิเทคนิค ความยดืหยุ่น ความคล่องตวั ในการใหบ้รกิารลกูคา้ กถ็อืเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินธุรกจิของ CPT ดว้ย 

3. ความรว่มมือกบัพนัธมิตรในการขยายธรุกิจ 
จากทีทุ่กท่านไดท้ราบกนัด ีCPT ไดม้ลีงนามความร่วมมอืเซน็สญัญาเป็นพนัธมติรกบั SIEMENS เพื่อผลติตูไ้ฟฟ้าภายใน

แบรนดข์อง SIEMENS ซึง่ปจัจุบนัทาง CPT สามารถผลติและจาํหน่ายในเชงิพาณิชยไ์ดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
ขณะเดยีวกนั CPT ยงัคงเดนิหน้าในการหาพนัธมติรทางการคา้เพิม่เตมิในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน หรอืการ

ควบรวมกจิการ เพื่อเพิม่โอกาสให ้CPT สามารถเตบิโตไดอ้ย่างกา้วกระโดด และขยายฐานธุรกจิในอนาคต อย่างไม่หยุดยัง้ 

1.4 ปัจจยัความเส่ียง 
ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อมตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งต่างๆ เหมอืนกบัธุรกจิอื่นๆ ความเสีย่งทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี้ 

เป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ว่าหากเกดิขึน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
ของบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั นอกจากนี้อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี้ หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิัท
พจิารณาแลว้เหน็ว่า ยงัไม่จดัว่าเป็นความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมน ้าตาล 

เนื่องจากที่ผ่านมา บรษิัทมฐีานลูกค้าหลกัอยู่ในกลุ่มโรงงานน้ําตาลเป็นหลกั  หากการขยายตัวของการผลิตในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ําตาลชะลอตวัลง จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั อย่างไรกด็ ีประเทศไทยเป็นผูผ้ลติน้ําตาลทรายอนัดบั 4 
ของโลก แต่มปีรมิาณการบรโิภคน้อยเมื่อเทยีบกบัปรมิาณทีผ่ลติได ้ส่งผลใหไ้ทยสามารถส่งออกน้ําตาลไดใ้นปรมิาณมากเป็น
อนัดบั 2 ของโลก ดงันัน้หากปรมิาณความต้องการน้ําตาลในตลาดโลกลดลงก็อาจจะส่งผลต่อการลดลงของฐานลูกค้าของ
บรษิทัในอุตสาหกรรมน้ําตาลได ้ซึง่คาดว่าอุปสงคก์ารบรโิภคน้ําตาลในตลาดโลกและภูมภิาคเอเซยียงัคงเพิม่ขึน้ 

ถงึแมว้่าทีผ่่านมา รายไดข้องบรษิทัส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลติน้ําตาล แต่ผลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถจําหน่ายใหแ้ก่
อุตสาหกรรมการผลติทุกประเภท อาท ิโรงงานผลติชิน้ส่วนยานยนต์, โรงงานผลติกระดาษ, อุตสาหกรรมเหลก็, อุตสาหกรรม
ก่อสร้างอาคาร และโรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ดงันัน้รายได้ของบริษัทจึงไม่
จาํเป็นตอ้งพึง่พากลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลเพยีงอุตสาหกรรมเดยีว นับตัง้แต่ปี 2558 บรษิทักําหนดแนวทางลดความเสีย่งจาก
การพึง่พงิอุตสาหกรรมการผลติน้ําตาลด้วยการวางนโยบายขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัเพื่อรองรบัอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึน้ 
เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย, อาคารตกึสงู และตูค้วบคุมระบบการทาํงานของเครื่องจกัรในอุตสาหกรรมผลติซเีมนตแ์ละในปี 2562 
ไดใ้หค้วามสาํคญัการสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารและซ่อมบํารุงหลงัการขายและหลงัจากทีโ่รงงานแห่งที ่2 ไดด้ําเนินการ
ผลติเมื่อช่วงปลายปี ภายใต้ License ของ Siemens ไดเ้พิม่ขดีความสามารถในการผลติตู้ไฟฟ้าที่มมีาตรฐานระดบัโลกใน
โรงงาน  ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมที่ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและ
ตอบสนองความตอ้งการไดม้ากขึน้  

ความเส่ียงจากการบริหารโครงการ 
ความเสีย่งจากการบรหิารงานโครงการเป็นสิง่สาํคญัต่อการประกอบธุรกจิ โดยความเสีย่งเกดิขึน้จากความล่าชา้ของการ

บรหิารโครงการอาจจะมาจากลกูคา้ เช่น การเปลีย่นแปลงแบบสเปคและการตดิตัง้ การขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพ
คล่องของลูกค้า เป็นต้นหรอืความล่าช้าจากบรษิัทเองที่ผูร้บัเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานตามกําหนดใหก้บับรษิทัซึง่อาจ
สง่ผลต่อบรษิทัจากการเสยีค่าปรบัล่าชา้หรอืก่อใหเ้กดิตน้ทุนเพิม่จากประมาณการทีต่ัง้ไวแ้ละสง่ผลไปถงึการรบัรูร้ายไดท้ีล่่าชา้
ไปจากเดมิทีว่างไว ้ซึง่งานโครงการเป็นงานประเภทการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ (Installation/ Substation) 
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บรษิทัมแีผนการป้องกนัความเสีย่งในสว่นของบรษิทัคอื ไดจ้ดัทาํแผนการทาํงานโครงการและการควบคุมการทํางานของ
ผูร้บัเหมาและผู้รบัเหมาช่วงอย่างรดักุม และติดตามอย่างใกล้ชดิ วางแผนฉุกเฉินหากมกีรณีผู้รบัเหมาไม่ทํางานตามแผน 
นอกจากน้ีจะมกีารประชุมตดิตามสาํหรบังานประจาํทุกสปัดาหเ์พื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบปญัหาและแกไ้ขไดท้นัเวลา และทํา
สญัญาใหผู้ร้บัเหมารบัผดิชอบค่าเสยีหายจากการส่งมอบงานล่าชา้ ตลอดจนจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการดําเนินงาน 
เป็นตน้ ทัง้นี้ในอดตี บรษิทัไม่เคยถูกปรบัจากการสง่มอบงานล่าชา้แต่อย่างใด 

ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดเุปล่ียนแปลง 
เนื่องจากการเสนองานใหแ้ก่ลูกคา้ โดยเฉพาะงานโครงการตดิตัง้ระบบควบคุมไฟฟ้า หรอืงานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) จะต้องเสนอราคาเป็นแบบเหมาเบด็เสรจ็ทัง้ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าจา้งแรงงานของโครงการ ดงันัน้การปรบัตวั
สงูขึน้ของค่าวสัดุอุปกรณ์จะสง่ผลใหม้ตีน้ทุนในการดาํเนินงานสงูขึน้ 

บรษิัทมแีผนการป้องกนัความเสีย่ง คอื ฝ่ายจดัซือ้จะมกีารสอบทานราคาอุปกรณ์หลกั ซึง่ส่วนใหญ่จะกําหนดราคาได้
แน่นอน สว่นวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เคเบิล้ ทองแดง ฯลฯ จะมกีารเปรยีบเทยีบเพื่อจดัทําราคากลางและสรา้งความสมัพนัธก์บั
ผูค้า้วสัดุหลายรายเพื่อต่อรองราคา มกีารจดัซือ้วสัดุล่วงหน้าเพื่อควบคุมราคาใหค้งทีก่่อนรบังาน และมสีาํรองวสัดุบางประเภท
เกบ็ไวเ้พื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าว 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบรษิทัสัง่ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าสาํหรบัควบคุมการทาํงานของเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ระบบควบคุม
มอเตอรไ์ฟฟ้าในการส่งกําลงัแบบอตัโนมตั ิและระบบตู้ไฟฟ้ากําลงั ซึง่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 - 2562 
บรษิทัมกีารสัง่ซือ้อุปกรณ์จากต่างประเทศคดิเป็นสดัสว่นประมาณกว่ารอ้ยละ 23.03 และรอ้ยละ 19.38 ของยอดซือ้รวม และมี
การชาํระเงนิเป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั และยูโร เป็นต้น ในขณะทีร่ายไดข้องบรษิทัส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาทประมาณรอ้ยละ 
98 ของรายไดร้วม ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งหากเงนิบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงจะ
กระทบต่องบการเงนิของบรษิทัทาํใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น หากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสัง่ซือ้
ตํ่ากว่าอตัราแลกเปลีย่นในวนัทีบ่รษิทับนัทกึเป็นตน้ทุนสนิคา้ 

บรษิัทไดล้ดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยบรษิัทเพิม่ปริมาณการสัง่ซื้อจากในประเทศ โดยในปี 2560 - 2562 
บรษิทัมกีารสัง่ซือ้สนิคา้และวตัถุดบิจากต่างประเทศในอตัรา รอ้ยละ 31.80 รอ้ยละ 23.03 และรอ้ยละ 19.38 ของมูลค่าการซือ้
รวม ตามลําดบั และบรษิัทลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อ
บรษิทัตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัตอ้งบนัทกึค่าใชจ้า่ยจากผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน หากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศตามสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศตํ่ากว่าอตัรา
แลกเปลีย่นทีบ่รษิทับนัทกึตน้ทุนสนิคา้ ณ วนัทีไ่ดร้บัสนิคา้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดร้บัผลกระทบทางบญัชจีากอตัราแลกเปลีย่น
อนัเนื่องมาจากรายการสัง่ซือ้และชําระค่าสนิคา้หรอืวตัถุดบิไม่ไดเ้กดิขึน้ในงวดบญัชเีดยีวกนั ทําให ้ณ วนัปิดงวดบญัชบีรษิทั
ตอ้งบนัทกึบญัชผีลกาํไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

ความเส่ียงอ่ืนๆ 
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 

เนื่องจากธุรกจิของบรษิัทต้องใช้ความรู้ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ์ของผูบ้รหิารและบุคลากรในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ ซึง่ทีผ่่านมา จะมกีารสัง่ซือ้สนิคา้จากลูกคา้เดมิของบรษิทัอย่างต่อเนื่องหากมกีารขยาย
โรงงานใหม่ การตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องจกัรในโรงงานแต่ละประเภท จงึจาํเป็นตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในดา้น
เทคนิค ซึง่หากบรษิทัสญูเสยีผูบ้รหิารหรอืบุคลากรหรอืมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถไม่เหมาะสม อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อบรษิทัได ้บรษิทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสทิธภิาพในการทํางาน โดย
จดัใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานทัง้พนกังานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึการสรรหาบุคลากรทีห่ลากหลายเขา้มา
เพิม่เตมิ โดยมกีารวางแผนเรื่อง Succession plan  กระบวนการวางแผนเพื่อใหง้านในตําแหน่งงานหลกั (Key Positions) ของ
หน่วยงานมคีวามต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพฒันาบุคลากรให้มภีาวะผู้นําและความพร้อมที่จะดํารง
ตําแหน่งทีไ่ดร้บั รวมถงึการวางแผนผูส้บืทอดตําแหน่งงานทีเ่หมาะสม 
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ส่วนท่ี 2 โครงสรา้งการถือหุ้นและการจดัการ 

2.1 โครงสรา้งการถือหุ้นและการจดัการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 627,500,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 900,000,000 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 450,000,000 บาท 

ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10 อนัดบัแรก แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี้ : 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนรอ้ยละ 

1 นายจริวฒุ ิควุานันท์ 96,224,600 10.69 
2 นางกนัยา หลมิประเสรฐิ 93,400,000 10.38 
3 นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 81,300,000 9.03 
4 นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 79,527,600 8.83 
5 นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 65,140,000 7.23 
6 นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 50,000,000 5.55 
7 นายเพง่เพยีร เหล่ากําเนิด 33,429,000 3.71 
8 นางสาวปิยะวด ีญาณวาร ี 18,960,300 2.10 
9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จํากดั 18,844,406 2.09 
10 นายประกฤต วทิยเบญ็จางค ์ 15,000,000 1.66 

โครงสรา้งการจดัการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุด

ย่อยจํานวน 4 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

2. คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษทั 
บรษิทัมกีรรมการบรษิทัทัง้หมดจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย : 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา  ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ 
2. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล  รองประธานกรรม/ กรรมการการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
3. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. นายนพดล  วเิชยีรเกือ้ กรรมการ 
8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการ 
9. นายมนตช์ยั ธญัธเนส กรรมการ 

โดยมนีางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ปฎิบตัิหน้าที่เป็นเลขานุการบรษิัท ซึ่งผ่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการบรษิัท ครัง้ที ่
95/2019 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท คอื นายนพดล วเิชยีรเกื้อ หรอืนางสาวหฤทยั หลิมประเสรฐิ ลงลายมอืชื่อ

ร่วมกบั นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ หรอื นายมนตช์ยั ธญัธเนส รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความ
สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบรษิัท และกํากบัดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
กาํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้  
3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมดูแลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร 
หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว้ 
4. กาํหนดอาํนาจอนุมตัใินการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั และใหม้กีารทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  
5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย 
คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ
ระบบควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบทีส่าํคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
6. จดัใหม้กีารจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ
แลว้นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
7. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รบัทราบรายงานการตรวจสอบที่สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้สอบบญัช ี
และทีป่รกึษาฝา่ยต่างๆ ของบรษิทั และมหีน้าทีก่าํหนดแนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ( Risk 
Management Policy) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหฝ้า่ยจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ทราบเป็นประจํา และควรมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามสาํคญั
กบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 
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10. พจิารณาและอนุมตักิจิการอื่นๆ ทีส่าํคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะดาํเนินการนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
แก่บรษิทั 
11. พจิารณากลัน่กรองรายงานทีต่้องนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมวีาระหลกัในการประชุมผู้
ถอืหุน้สามญัประจาํปี ดงันี้ 
 พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการดาํเนินการของบรษิทั 
 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ 
 พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรบรษิทั 
 เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีต่้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัช ี
 พจิารณารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสว่นทีต่อ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
 เรื่องอื่นๆ 

12. พจิารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความ
เหมาะสม รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
13. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้กํากบัดูแลใหบ้รษิทั มี
กระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
14. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รกึษาเมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลูกคา้ โดยมอีํานาจการอนุมตัจิ่ายอตัรารอ้ย
ละ 5 ขึน้ไปของยอดขาย 
15. คณะกรรมการตอ้งไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนใน
หา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากัด หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทั
อื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อ
ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
16. มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้อย่างสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มกีารจดัใหม้รีายงานขอ้มูล
ทัว่ไปและขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั เพื่อรายงานต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ทนัการณ์และ
เป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
17. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอืกรรมการย่อย หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอืมอบอาํนาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวมอีาํนาจ
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบคุคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจหรอือาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

การมอบอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบ
อาํนาจช่วงทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ (ใหห้มายความตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมสี่วน
ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรม
ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้อนุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
18. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบรษิัทตามทีไ่ดร้บัมอบอํานาจดงักล่าวขา้งต้น หากมกีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ หรอื
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนัน้
ดาํเนินการใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงักล่าวโดยในกรณีทีก่ารดําเนินการใดที่
กรรมการของบรษิทัมหีรอือาจมผีลประโยชน์ หรอือาจมสี่วนไดส้่วนเสยี หรอืเป็นการดําเนินการที่เกีย่วขอ้งกบับุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง กรรมการบรษิทัท่านนัน้ จะไม่มอีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการดงักล่าว 
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19. เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี้ จะกระทาํไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้นี้ เรื่องที่กรรมการ
มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ใหก้รรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 เรื่องทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสยีและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
20. เรื่องต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม และจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 
 การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่าํคญั การมอบหมายใหบุ้คคล

อื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 การออกหุน้ใหม่เพื่อชาํระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
 การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
 การอื่นใดทีก่ําหนดไวภ้ายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และ/ หรอื ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักล่าว
ขา้งตน้ 
ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ อาท ิการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย: 

1. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะทํา

หน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

โดยมนีางสาวบุญณี กุศลโสภติ ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผู้ตรวจสอบบญัชภีายนอกและ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทัง้
การบรหิารความเสีย่ง ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
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ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ 
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดําเนินการ 
เพื่อตดิตามและควบคุมความเสีย่งดงักล่าว  
5. พจิารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ และพจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 
7. พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑข์องสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

 รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมหีรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทําใดดงัต่อไปนี้ ซึง่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 
 การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้ริหารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
ต่อสาํนกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบราย

ใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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11. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรกึษาจากทีป่รกึษาอสิระภายนอกหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอื่นๆ หากเหน็ว่ามคีวามจาํเป็นและเหมาะสม โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
12. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย: 

1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายมนตช์ยั ธญัธเนส กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการ (ขายและวศิวกรรม) 
5. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการ (บรหิาร) 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ดําเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กําหนด คําสัง่ และมตขิองที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ โดยยดึหลกัปฏบิตัติามระเบยีบ/ ขอ้กําหนดของ
การจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
2. พจิารณากําหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกจิของบรษิัท กําหนดแผนการเงนิงบประมาณ การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ และ
ควบคุมกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามเป้าหมาย 
3. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่า่ยจดัการเสนอก่อนทีจ่ะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและ
อนุมตั ิทัง้นี้ใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไ่ม่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 
4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดาํเนินการจดัซือ้สนิคา้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท) 
5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิในการดําเนินการซื้อเครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัย์ถาวร ที่เกี่ยวกบัการดําเนินธุ รกจิตามปกติ ใน
วงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิลา้น
บาท) 
6. อนุมตัิการขาย การให้บรกิารตามปกติธุรกจิของบรษิัท เช่น การอนุมตัิขายสนิค้า การอนุมตัิให้ทําสญัญารบัจ้างทําของ
ตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิตัง้แต่ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 
7. อนุมตักิารเปิด/ปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ พรอ้มกบักําหนดเงื่อนไขในการเบกิถอนเงนิ 
หรอืทาํนิตกิรรมของบญัชเีงนิฝากดงักล่าว 
8. อนุมตัิการกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจากธนาคาร 
หรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ  50 ล้านบาท (ห้าสบิล้านบาท) 
รวมถงึการขอใหธ้นาคารออกหนงัสอืคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้น
บาท (หา้สบิลา้นบาท)  
9. อนุมตัใิหนํ้าทรพัยส์นิของบรษิทั จาํนอง จาํนํา เพื่อเป็นประกนัหนี้สนิของบรษิทัทุกประเภททีม่อียู่แลว้หรอืจะมขีึน้ในอนาคต 
ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท)   
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 
11. เป็นคณะทีป่รกึษาฝา่ยจดัการในเรื่องเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาดการบรหิารงานบุคคล และดา้นการปฏบิตักิาร
อื่นๆ 
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12. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบรหิารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 
13. ให้มอีํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอีํานาจตามที่คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 
หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอํานาจ หรอือํานาจนัน้ๆ ได ้ตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้ จะไม่มกีารมอบอํานาจใหแ้ก่บุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 
14. ดาํเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาและอนุมตัิรายการทีค่ณะกรรมการบรหิารมสี่วนได้เสยี  หรอืมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิัท
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิ
ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจคณะกรรมการบรหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย:  

1. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนการสรรหา 
1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจาํนวน
โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  และ/ หรอื
เสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2. พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้าํรงตําแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ และ/ หรอืมตีําแหน่งว่าง
ลง และ/ หรอืแต่งตัง้เพิม่ 
3. พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2. กําหนดค่าตอบแทนทีจ่ําเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคลโดยการ
กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ 
ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ
3. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ําชีแ้จง ตอบคําถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 
และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ตามขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัย์ ฯ 
โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีของบรษิทั 
5. ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝา่ยบรหิารและหน่วยงาน
ต่างๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ
สนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย:    

1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายนภดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายมนตช์ยั ธญัธเนส กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2560 มมีตแิต่งตัง้และกําหนดอํานาจและหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกําหนดนโยบายดา้นการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร ดงันี้ 
1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัทีป่ระสบอยู่  หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบ
ต่อบรษิทั (Identification of Risk) รวมทัง้กาํหนดนโยบายและใหค้วามเหน็ในการบรหิารความเสีย่งทัง้จากภายนอกและภายใน
องคก์รใหค้รอบคลุม ดงันี้ 
 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการดาํเนินการ (Operational Risk) 
 ความเสีย่งดา้นกลยทุธก์ารดาํเนินการ (Strategic Risk) 
 ความเสีย่งจากกฎหมายบุคลากรและขอ้ผกูพนัตามสญัญาต่างๆ ขององคก์ร (Compliance Risk) 

2. กาํหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้
สามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มสี่วนร่วมใน
การบรหิารและควบคุมความเสีย่ง 
3. ดแูลและตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใตแ้นวทางและนโยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั 
4. กาํหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทัจะยอมรบัได ้
5. กาํหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมนิความเสีย่งในระดบัองคก์ร และกาํหนดวธิกีารบรหิารความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ รวมทัง้ควบคุมดแูลให้
มกีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่าํหนดไว ้
7. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะควบคุมความเสีย่ง 
8. มอีาํนาจในการเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงหรอืแต่งตัง้และกาํหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิารความ
เสีย่งตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 
9. รายงานผลเกี่ยวกบัการบรหิาร การดําเนินงาน สถานะความเสีย่งของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ทีต่้อง
ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ 
10. จดัทาํคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 
11. ระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
12. จดัทาํแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง  
13. ประเมนิผลและจดัทาํรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
14. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คณะผูบ้ริหาร   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิารจาํนวน 6 ท่าน ดงัต่อไปนี้ :  

1. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายมนตช์ยั ธญัธเนส รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยขายและวศิวกรรม) 
4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสรฐิ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยบรหิาร) 
5. นายธรียทุธ เพช็รวงศ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยผลติและออกแบบ) 
6. นายประวทิ โรจนาศรรีตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ)์ 

ขอบเขตอ านาจ  หน้าท่ี  และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. กาํกบั ดแูล และอนุมตัเิรื่องเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทั และมอบอาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลอื่นใดดําเนินการเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามปกตปิระจําวนัของบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
เฉพาะเรื่อง ภายใตก้ารควบคุมของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และภายในระยะเวลาทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเหน็สมควร และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้  
2. ดําเนินการหรอืปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ  และ/ หรอื
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
3. เป็นผู้รบัมอบอํานาจของบรษิัทในการบรหิารกจิการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 
ขอ้กําหนด คําสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรอืมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิัททุก
ประการ 
4. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/ หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/ หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอื
คาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/ หรอืบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปจัจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบรษิทั 
5. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิในการดําเนินการซื้อตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยการจดัซือ้วตัถุดบิในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 30 
ลา้นบาท (สามสบิลา้นบาท) และการจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน ในวงเงนิต่อรายการไม่
เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) 
6. อนุมตัิการขาย การให้บรกิารตามปกติธุรกจิของบริษัท เช่น การอนุมตัิขายสนิค้า การอนุมตัิให้ทําสญัญารบัจ้างทําของ
ตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 
7. อนุมตัิการกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้งนิเบกิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจากธนาคาร  
หรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกตธิุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) รวมถงึ
การขอใหธ้นาคารออกหนังสอืคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ  20 ลา้นบาท 
(ยีส่บิลา้นบาท) 
8. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลูกคา้ โดย
มอีาํนาจการอนุมตัไิม่เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ  
9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั/ คณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี้ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะพจิารณาและอนุมตัิรายการที่กรรมการผู้จดัการมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิัท 
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิไวแ้ล้วและเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิ
ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี กรรมการผูจ้ดัการ 
1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการ และ/ หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 
2. ดําเนินการหรอืปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ และ/  หรอื
คณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 
3. เป็นผู้รบัมอบอํานาจของบรษิัทในการบรหิารกจิการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 
ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/ หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/ หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัทุกประการ 
4. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/ หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/ หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอื
คาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/ หรอืบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ทัง้นี้จะไม่มกีารมอบอาํนาจช่วงใหแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 
5. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปจัจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบรษิทั 
6. พจิารณาการเขา้ทําสญัญาเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิัทและสญัญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบรษิัท รวมทัง้
กําหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทําสญัญาดงักล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/  หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/ 
หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิในการดําเนินการซื้อตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยการจดัซือ้วตัถุดิบในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 
ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) และการจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 
5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 3 ลา้นบาท (สามลา้นบาท) 
8. อนุมตัิการขายการให้บริการตามปกติธุรกจิของบรษิัท เช่น การอนุมตัิขายสนิค้า  การอนุมตัิให้ทําสญัญารบัจ้างทําของ
ตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 100 ลา้นบาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) 
9. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลูกคา้ โดย
มอีาํนาจการอนุมตัไิม่เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
10. พจิารณาจดัสรร เงนิบําเหน็จ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้แก่พนักงาน
หรอืลกูจา้งของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ที่กระทาํกจิการใหบ้รษิทั  
11. มอีาํนาจพจิารณาว่าจา้งพนกังานและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอนโยกยา้ยขา้มสายงาน/ ฝา่ย/ แผนก หรอืการพน้จากการ
เป็นพนักงาน กําหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวสัดิการเกี่ยวกับพนักงานทัง้หมดของบริษัท ยกเว้น
พนกังานระดบัผูบ้รหิาร 
12. มอีํานาจ ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทํางานภายในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นคราวๆ ไป 

เลขานุการบริษทั 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ให้

ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการบรษิทัจากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยแลว้ ซึง่การแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัดงักล่าวเพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดใน
มาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระวดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ 
รวมทัง้ต้องปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั  
 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3. จดัส่งสาํเนารายงานการมสี่วนไดส้่วนเสยี ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนั ทําการนับตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รบัรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรือ
หลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรกัษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 
4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล  ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
นอกเหนือจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิาร เช่น ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
ตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ 
5. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 บรษิัทมกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัท 7 ครัง้ และ 7 ครัง้ตามลําดบั และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ และ 4 ครัง้ตาม ลาํดบั โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมดีงันี้ 

ตารางสรปุการเข้ารว่มการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยแต่งตัง้นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ * ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ที ่7 ประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 แทนนายธรียุทธ เพช็รวงศ*์* 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ 
ประชมุกรรมการ

บริษทั 

ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุ
คณะกรรมการ 

สรรหา 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 

1. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 7/7 7/7 1/4 - - - 
2. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ 7/7 7/7 4/4 4/4 3/3 2/2 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 7/7 7/7 4/4 4/4 3/3 2/2 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 2/7 6/7 4/4 3/4 - - 
5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 7/7 7/7 4/4 4/4 3/3 2/2 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* - 1/7 - - - - 
7. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 7/7 6/7 4/4 4/4 - - 
8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 7/7 7/7 4/4 4/4 - 2/2 
9. นายมนตช์ยั ธญัธเนส 7/7 6/7 1/4 4/4 - - 

10. นายธรียทุธ เพช็รวงศ์** - 2/7 - 1/4 - - 
11. นายจรงุ สพุรรณพงษ์ 2/7 - - - - - 
12. นายอภชิาต ิปีปทุม 4/7 - 3/4 - - - 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 ไดก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการ

ตรวจสอบในรปูแบบของเบีย้ประชุมกรรมการ รายละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  
   ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 15,000 บาทต่อครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้ 

 

ในปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 
ช่ือ – สกลุ 2561 2562 

1. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา 145,000 140,000 
2. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ 185,000 185,000 
3. นางวลัชลยี ์ กาญจนจงกล 165,000 165,000 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 75,000 135,000 
5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 105,000 105,000 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* - 15,000 
7. นายนพดล  วเิชยีรเกือ้ 105,000 90,000 
8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 115,000 105,000 
9. นายมนตช์ยั ธญัธเนส 15,000 90,000 
10. นายธรียทุธ เพช็รวงศ์** - 30,000 
11. นายจรงุ สพุรรณพงษ์ 40,000 - 
12. นายอภชิาต ิปีปทุม 60,000 - 

หมายเหตุ: บริษัทได้มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยแต่งตัง้นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ * ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ที ่6 ประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 แทน นายธรียุทธ เพช็รวงศ*์* 

กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในงวดปี 2561 และของปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจา่ยค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารรายละเอยีดดงันี้  

1. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนผูบ้รหิาร  8 9 
คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (บาท) 46,841,664 37,417,746 
รปูแบบคา่ตอบแทน เงนิเดอืน/ โบนสั เงนิเดอืน/ โบนสั 
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2. ค่าตอบแทนอ่ืน  
บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงาน โดยเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2556 เป็นต้น

ไป ซึง่มเีงื่อนไขการสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีรายละเอยีด ดงันี้  

อายุงาน 
อตัราของเงินสมทบและ 

ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

น้อยกว่า 3 ปี 0 
ครบ 3 ปี ขึน้ไป แต่น้อยกวา่ 5 ปี 30 
ครบ 5 ปี ขึน้ไป แต่น้อยกวา่ 7 ปี 50 
ครบ 7 ปี ขึน้ไป แต่น้อยกวา่ 10 ปี 70 
ครบ 10 ปีขึน้ไป 100 

 
2.2 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภิบาลในการดําเนินธุรกจิดงันัน้คณะกรรมการบรษิทั จงึไดม้ี
นโยบายปฏบิตัิตามหลกัการและขอ้พงึปฏบิตัิที่ดสีําหรบักรรมการบรษิัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อพงึปฏบิตัิที่ดสีําหรบักรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี้การกาํหนดบทบญัญตัต่ิางๆ จะยดึใหเ้ป็นแนวทางใหป้ฏบิตัไิดจ้รงิ นอกจากนี้บรษิทัไดนํ้าหลกัการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบายทีค่รอบคลุมถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนั
ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบและความเป็นอสิระของคณะกรรมการ การเปิดเผย
ขอ้มลูและความโปร่งใส การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อใหก้ารบรหิารงาน และการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส โดยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่คีรอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่กระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อื

หุน้ รวมทัง้จะส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุ้นไดใ้ช้สทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุน้ ได้แก่ การซื้อขายหรอืการโอนหุน้ การมี
สว่นแบ่งในกาํไรของบรษิทั การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรอื
แกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะดาํเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 บรษิทักําหนดให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุ้น โดยให้มสีารสนเทศทีเ่พยีงพอให้ผูถ้ือหุน้รบัทราบ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรอืให้เป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงเกีย่วกบักฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออก
เสยีงลงมต ิและจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารที่

เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบคําถามในทีป่ระชุม  และเมื่อการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัจะจดัทํารายงานการ
ประชุมโดยแสดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัด
ประชุม 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้ือ

หุน้ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยมหีลกัการดงันี้ 
 คณะกรรมการจะไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถ้อื

หุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
 ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอชื่อ

กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 กาํหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็

หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และหาวธิเียยีวยาทีเ่หมาะสม 
หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสําคญัที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
กาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 สง่เสรมิการใชส้ทิธ ิเช่น การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเพิม่วาระการประชุมก่อนวนัประชุม อนัเป็นโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูล
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

 บรษิทักําหนดใหม้มีาตรการป้องกนัการนําขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถึง 
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว
ดว้ย) ในกรณีทีพ่นกังานหรอืผูบ้รหิารนําขอ้มลูไปเปิดเผยหรอืนําไปใชเ้พื่อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง จะถอื
เป็นความผดิรา้ยแรงและถูกลงโทษทางวนิยั 

 ส่งเสรมิใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ทีส่าํคญั เช่น การทํารายการเกีย่วโยง การทํารายการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดส้่วนเสยีของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระการประชุมนัน้ๆ 

 กาํหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคน
ในองค์กรถือปฏบิตัิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มทีส่าํคญั 

ดงันี้ 
ผูถ้ือหุ้น:  

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกจิด้วยความรู้และทกัษะการบรหิารจดัการ  อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้โดยรวม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูล
อย่างสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

บรษิทัจะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้หลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงใน
หน้าทีก่ารทาํงานของพนกังาน ตลอดจนปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วามเคารพต่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
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ลูกค้า:  
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่หมาะสม รกัษาความลบัของลกูคา้อย่างจรงิจงั

และสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง  และปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอ
ลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี:  
บรษิทัจะไม่ดําเนินการที่ทุจรติในการคา้กบัคู่คา้และเจา้หนี้  และมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่าง

เคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ การชาํระคนื การดูแลคุณภาพหลกัทรพัย์คํ้าประกนั และเรื่องอื่นใดทีไ่ด้
ทาํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

คู่แข่งทางการค้า:  
บรษิทัจะประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย

วธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรมู้ล
ความจรงิ 

สงัคมส่วนรวม:  
บรษิทัจะไม่กระทําการใดๆ ทีจ่ะส่งผลเสยีหายต่อสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้ยงัต้องแสวงหา

โอกาสสนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม ปลกูฝงัจติสาํนึกของความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่าง
ต่อเนื่องและจรงิจงั รวมทัง้ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อก
โดยหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
กําหนด ทัง้รายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สําคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์และมผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่า
เทยีมกนั โดยบรษิัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซด ์
www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและสมเหตุสมผล 
งบการรวมของบรษิทัจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูล
ทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะดํารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจรติหรอื
การดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั โดยถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญัอย่างเพยีงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการ
ระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครัง้ ทัง้นี้รายงานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัช ีมรีายละเอยีดปรากฏใน
รายงานประจาํปี ในสว่นของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัยงัไม่มแีผนจะจดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธใ์นอนาคต
อนัใกลน้ี้ แต่จะมอบหมายใหน้างสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ทาํหน้าทีใ่นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1)  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิที่เป็น
ประโยชน์กบับรษิทั โดยคณะกรรมการของบรษิทัมาจากการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ จํานวน 
9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ 4 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชเีพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของงบ
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การเงนิได้ ทัง้นี้บรษิัทกําหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 1 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 คน ซึ่งบรษิัทม ี4 คน เป็น
กรรมการอสิระ ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลการบรหิารกจิการต่างๆ ของ
บรษิทัเพื่อใหด้ําเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้ และมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ    
3 ปี 

ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ   
เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน ทัง้นี้บรษิทัไดก้ําหนดขอบเขต อํานาจ  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
กรรมการ  กรรมการบรหิาร  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน  เพื่อมใิหก้รรมการบรหิาร ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จาํกดั 

(2)  คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดแูลกจิการคอื 

 คณะกรรมการบรหิาร มทีัง้หมด 5 ท่าน ซึง่ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมขีอบเขตอํานาจหน้าทีต่ามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบมอีย่างน้อย 3 ท่าน ทาํหน้าทีต่รวจสอบและช่วยในการกาํกบัดแูลการดําเนินกจิการของบรษิทั มี
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยสมาชกิทุกคนมคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีก่ําหนด
ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบของสาํนักงาน
ก.ล.ต.หรอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มอีย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอสิระและมี
กรรมการอสิระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อรบัผดิชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์
และนโยบายในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืกและเสนอ
บุคคลทีเ่หมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอีย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ทําหน้าทีช่่วย
สนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้กาํกบัดูแล
ใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
อย่างไรกต็ามในอนาคตบรษิทัอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระ

การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 

(3)  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัททําหน้าที่กําหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของ

บรษิทั ตลอดจนกํากบัดูแลใหฝ้่ายจดัการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดไว ้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้ ี

3.1 จรรยาบรรณธรุกิจ 
บรษิทัจดัทาํขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกจิเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูป้ฏบิตังิานใน

ฝ่ายต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ โดยมปีระเด็นหลกัในการรกัษาความลบัของบริษัท การปฏิบตัิงานด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ถูกตอ้งตามกฎหมาย การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั และการดแูลรกัษาทรพัยากรทัง้ภายในบรษิทัและสิง่แวดลอ้ม
ภายนอก ซึง่การใหค้วามสาํคญักบัจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิจะทําใหม้กีารปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ การควบคุม
ภายในทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพขึน้สง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัตลาดทุนและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บันกัลงทุน 

3.2 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า พนกังานทุกคนจะต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อ

ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเท่านัน้ การกระทําและการตดัสนิใจใดๆ จะต้องปราศจากอทิธพิลของความต้องการของส่วนตวั  
ของครอบครวั ของญาตพิีน้่อง หรอืของบุคคลอื่นทีรู่จ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยกาํหนดนโยบายทีค่รอบคลุม 2 เรื่อง คอื  
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 รายการที่เกี่ยวโยงกนั: บรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมก่อนทีจ่ะทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างรอบคอบทุกรายการ  
รวมทัง้กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกีย่วโยงกนั เสมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  
และมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยได้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัแล้ว หากเป็นรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั บริษัทจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีาร ของประกาศดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขจดัปญัหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 สถานการณ์อื่นๆ ทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์: แบ่งออกเป็น 
1. การลงทุนทัว่ไป บรษิทัจะไม่ใหบุ้คลากรของบริษทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไดร้บัผลประโยชน์จากบรษิทัคู่แข่ง หรอืผูค้า้/ 
ผูข้ายทีบ่รษิทัตดิต่อธุรกจิดว้ย เขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธท์างธุรกจิกบักจิการ
ดงักล่าว เวน้แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
2. การรบัของขวญั บุคลากรทุกระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน ทีพ่กัรบัรอง 
หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระทําดงักล่าวจะนําไปสู่การสรา้งขอ้ผูกมดัใหก้บับรษิทั หรอืทําให้
บรษิทัสญูเสยีผลประโยชน์  
3. การรบังานทางวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดบัของบรษิัท 
สามารถขออนุมตัจิากผูอ้ํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรบังานในสถาบนัวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร 
หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบรษิทั ทีป่รกึษา ซึง่จะช่วยขยายวสิยัทศัน์ และประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากรผูน้ัน้ 
แต่จะต้องไม่นําเอาบรษิัท หรอืตําแหน่งของตนในบรษิัท ไปพวัพนักบักจิกรรมที่ทําภายนอก เว้นแต่ไดร้บัอนุมตัใิห้ทํา
เช่นนัน้ไดด้ว้ย 

3.3 การควบคมุภายใน 
บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในเพื่อใหเ้กดิความเชือ่มัน่แกน่กัลงทุนว่าบรษิทัจะมกีารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธผิลและเพิม่

ความน่าเชื่อถอืใหก้บังบการเงนิตัง้แต่ปี 2556 บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซี จํากดั (ซึง่ไดห้ยุดใหบ้รกิารในช่วง
ปี 2557 - 2558 และเริม่ใหบ้รกิารในปี 2559 ถงึปจัจุบนั) ซึง่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน 
ใหเ้ป็นทีป่รกึษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหร้ดักุม พรอ้มทัง้ดําเนินการขจดัความเสีย่งและรายการทีผ่ดิปกต ิรวมทัง้
จดัตัง้ฝา่ยตรวจสอบภายในซึง่ทาํหน้าทีต่รวจตดิตามระบบการควบคุมต่างๆ 

นอกจากนี้ บรษิทัได้แต่งตัง้ใหน้างสาวบุญณี กุศลโสภติ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าทีเ่สนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัมกีาํหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจาํเป็น โดย

มกีารจดัทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคุมและดูแลการ
ปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและทนัการ โดยจะส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพจิารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท โดย
กรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 

(5)  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝี่ายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชมีาประชุม

ร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบ
การเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ที่
ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบั และถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัใน
การจดัทาํและดแูลมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

(6)  ค่าตอบแทน 
บรษิทัมนีโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจใหส้ามารถรกัษา

กรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเชื่อมโยง
กบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยขออนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู กําหนดใหม้คีวามเหมาะสมกบัอํานาจ
หน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทักําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท ระดบัค่าตอบแทนเป็น
เงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทัและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละราย 

(7)  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการกํากบัดูแล

กจิการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบรษิัทจะจดัใหม้เีอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิใหแ้ก่กรรมการ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
1. กรรมการบริษทั 

บรษิัทมคีณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี้ ในการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพจิารณาจาก
คุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปนี้  

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีงตามจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิัท วิธกีารออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคล หรอืหลายคนในคราวเดยีวกนัแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีตใิดๆ ผู้
ถอืหุน้แต่ละคนจะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
ใหผู้ท้ีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูก้ําหนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบรษิทัทีจ่ะพงึมใีนการประชุม แต่ต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า  5 คน ทัง้นี้

กรรมการบรษิทัไม่น้อยกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยที่กรรมการอสิระ

จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มธีุรกจิ หรอืงานใดอนัเกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของตน (“กรรมการ
อสิระ”) ทัง้นี้กรรมการ ดงัต่อไปนี้ไม่ถอืว่าเป็นกรรมการอสิระ 
 ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 มสีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
 เป็นทีป่รกึษาซึ่งได้รบัเงนิเดอืนจากบรษิัทฯ หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ หรอืมผีลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรอื

ทางออ้ม ในดา้นการเงนิและการบรหิารของบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็นญาติ
สนิทกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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3. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการอสิระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาถงึประสบการณ์อย่าง
น้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สาํคญั สําหรบับรษิัทฯ เช่น ด้านธุรกจิ การตลาด การบรหิารทรพัยากรบุคคล การเงนิ กฎหมาย การ
จดัการ และประธานกรรมการบรษิทั ตอ้งไม่ดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้จะต้องมคีวาม
โปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบรษิทั ใหด้าํเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืผูถ้อืหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบ 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบรษิทั และเป็น
กรรมการอสิระ ซึง่มคีุณสมบตัติามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบชอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระตามนิยามความเป็นอสิระของกรรมการอสิระโดย 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน/ พนกังาน/ ลกูจา้ง/ ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา/ ผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ปจัจุบนัและช่วง 2 
ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะ
ทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 
หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้   

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจ
เป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่เป็นกรรมการอสิระ หรอื
ผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

6. ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั
ค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รวมทัง้ไม่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
ทีเ่ป็นบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั 

10. มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่าํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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3. กรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการจาํนวนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏบิตังิาน
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และใหค้ณะกรรมการตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

2. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สจุรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีง
พอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯ ได้ 

3. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการบรหิารดาํรงตําแหน่งตามวาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ยกรรมการและ
ผู้บรหิารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอสิระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. กรรมการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่
จาํเป็นตอ้งดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเลอืกตัง้สมาชกิ 1 คน ใหด้ํารงตําแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลือในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียง 
คุณสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะความสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได ้

2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็นหุน้สว่น หรอื

กรรมการในนิตบิคุคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่่าจะทาํเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืการบรหิารความเสีย่ง จาํนวนอย่าง
น้อย 1 ท่าน 

6. ผูบ้ริหารระดบัสูง 
เมื่อตําแหน่งผูบ้รหิารว่างลงหรอือยู่ในตําแหน่งทีไ่มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตาํแหน่งได ้บรษิทัจะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารใน

ระดบัใกล้เคยีง หรือระดบัรองลงมาเป็นผู้รกัษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิตาม
หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนด และต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรม
องคก์ร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งแทนต่อไป 
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การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มนีโยบายและวธิีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบรษิัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยด์งันี้ 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนิตภิาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และตามประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีส่จ.12/2552 เรื่องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบ
บญัช ีและบทกาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2525 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจําหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. บรษิทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทํารายงานการถอื
ครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 และตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีส่จ.12/2552 เรื่องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้สอบบญัช ีและจดัส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บรษิัทในวนัเดยีวกับวนัที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุน้ของผูบ้รหิารทุกราย  

3. บรษิทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั ซึง่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิ หรอื
ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงั
จากที่ขอ้มูลภายในของบรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนแลว้ และหา้มไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญันัน้ต่อบุคคลอื่น
ทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้หากพบว่ามกีารใชข้อ้มูลภายในมคีวามประพฤติทีส่่อไป
ในทางทีจ่ะทาํใหบ้รษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ไดร้บัความเสื่อมเสยีและเสยีหายโดยผูก้ระทําการเป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบรหิาร  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  
คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาบทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํผดินัน้ๆ 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ (Audit Fee) 

งบการเงนิของบรษิทัไดร้บัการตรวจสอบโดย นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9445 บรษิทั เอ
เอน็เอส ออดทิ จาํกดั บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสีาํหรบัปี 2561 จาํนวนรวม 1.65 ลา้นบาท และมมีตพิจิารณาอนุมตัิ
ในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสีาํหรบัปี 2562 จาํนวนรวม 1.73 ลา้นบาท เป็นค่าบรกิารตรวจสอบรายปีและค่าสอบทาน
รายไตรมาส 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 
- ไม่ม ี - 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
การกาํหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั (CPT) กาํหนดไวไ้ม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิได้

นิตบิุคคล และสาํรองตามกฎหมายของบรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่
กบัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ทัง้นี้ หากบรษิทัมบีรษิทัย่อยและ/หรอื บรษิทัร่วม จะมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่บรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100 ของกําไร
สุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยและ/หรอื บรษิทัร่วม อาจกําหนดใหก้าร
จ่ายเงนิปนัผลมอีตัราน้อยกว่าอตัราทีก่าํหนดขา้งตน้ไดห้ากบรษิทัมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องนําเงนิกําไรสุทธจิํานวนดงักล่าวมาใช้
เพื่อขยายการดาํเนินงานของบรษิทั 
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รายการระหวา่งกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทัมกีารทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่บีุคคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 

ตารางแสดงความสมัพนัธข์องบคุคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กนั 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) (CSS) 
ประกอบกจิการนําเขา้และจาํหน่ายเคเบิล้ทีใ่ชใ้นงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 

มกีรรมการอสิระ และประธานกรรมการร่วมกนั 
คอื รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 

2. บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) (BM)  
ประกอบกจิการผลติรางและท่อรอ้ยสายไฟ ตูส้ื่อสาร 

มกีรรมการอสิระ และประธานกรรมการร่วมกนั 
คอื รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบใน บมจ. บางกอกชที
เมท็ทลั) 

3. บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (PSTC)  
ประกอบกจิการออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดา้นพลงังานทดแทน 

มกีรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
รว่มกนั คอื นายสวุทิย ์สงิหจนัทร์ 

แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บรษิทัคาดว่าในอนาคตอาจจะมรีายการระหว่างกนัต่อไป คอื การเขา้ทํารายการซือ้ขายและการใหบ้รกิารทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสยี หรืออาจมคีวาม
ขดัแยง้ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนทีไ่ดก้ล่าวไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ทัง้นี้ ในการทํารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกบัราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/  หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย หากมรีายการใดทีเ่กดิ
ขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/ หรอืขอ้บงัคบัของ
สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/  หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี้บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สรปุรายการระหว่างกนัของบริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 ส าหรบังวดเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสดุ
วนัท่ี31 ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31
ธนัวาคม 

2561 2562 2561 
รายการซ้ือขายระหว่างกนั 
บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์
ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ จาํกดั
(มหาชน) (CSS) (ประกอบ
กจิการนําเขา้และจาํหน่าย
เคเบิล้ทีใ่ชใ้นงานโครงขา่ย
โทรคมนาคม ใหบ้รกิารตดิตัง้
ระบบโทรคมนาคม 

มกีรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการบรษิทั
ร่วมกนั คอื นาย
ประภาษ ไพรสุวรรณา 

ซื้อสนิคา้ 0.36 0.22 - - CSS ประกอบธุรกจิหลกัคอืจาํหน่ายสายเคเบิล้ ซึง่
เป็นวตัถุดบิชนิดหนึ่งทีบ่รษิทัตอ้งนํามาประกอบ
เพือ่ขาย ดงันัน้บรษิทัซื้อวตัถุดบิประเภทสายไฟ 
(Cable 115kV) เพือ่นําไปผลติงานประเภท 
Substation และสายไฟอืน่ๆ โดยการซื้อสนิคา้
ดงักล่าวไดผ้่านขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบราคาของ
แผนกจดัซื้อ  ซึง่ราคาเป็นราคาทีเ่หมาะสม ตลอด 
จนการพจิารณาเงือ่นไขอื่นๆ ประกอบ เช่น
คุณภาพ การชาํระเงนิ และการตรงต่อเวลาในการ
จดัส่งสนิคา้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการ
ซื้อสนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทั และเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
การคา้ทัว่ไปโดยเป็นไปตามนโยบายการจดัซื้อ
ของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดท้าํรายการแบบเดยีวกนั
กบัคู่คา้รายอื่น ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ - - 0.33 - 
     

บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั 
จาํกดั (มหาชน) (BM) 
(ประกอบกจิการผลติรางและ
ท่อรอ้ยสายไฟ ตูส้ ือ่สาร) 

มกีรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการบรษิทั
ร่วมกนั คอื นาย
ประภาษ ไพรสุวรรณา  
(โดยนายประภาษ ไพร
สุวรรณา ดาํรงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ใน บมจ. 
บางกอกชทีเมท็ทลั) 

ซื้อสนิคา้ 6.93 16.34 - - BM ประกอบธุรกจิหลกัคอืจาํหน่ายรางและท่อรอ้ย
สายไฟ ซึง่เป็นวตัถุดบิชนิดหนึ่งทีบ่รษิทัตอ้งนํามา
ประกอบเพือ่ขาย ดงันัน้ บรษิทัซือ้วตัถุดบิประเภท
ท่อรอ้ยสายไฟเพือ่นําไปผลติงานประเภท 
Substation โดยการซื้อสนิคา้ดงักล่าวไดผ้่าน
ขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบราคาของแผนกจดัซื้อ ซึง่
ราคาเป็นราคาทีเ่หมาะสม ตลอดจนการพจิารณา
เงือ่นไขอืน่ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ การชาํระเงนิ 
และการตรงต่อเวลาในการจดัส่งสนิคา้ ซึง่ ณ 
ปจัจุบนัรายการเจา้หนี้การคา้ดงักล่าวบรษิทัไดจ่้าย
ชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ คงคา้งเพยีงยอดทีอ่ยู่ในชว่ง
เครดติเทอม 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการ
ซื้อสนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทั และเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
การคา้ทัว่ไปโดยเป็นไปตามนโยบายการจดัซื้อ
ของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดท้าํรายการแบบเดยีวกนั
กบัคู่คา้รายอื่น ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ - - 2.19 17.36 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 2562 2561 
รายการซ้ือขายระหว่างกนั 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ 
เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
(PSTC) (ประกอบกจิการ
ออกแบบ และตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้า ดา้นพลงังานทดแทน) 

มกีรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบรว่มกนั คอื 
นายสุวทิย ์ 
สงิหจนัทร ์

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารรบัเหมา

และตดิตัง้ 
1.49 2.55 - - 

PSTC ประกอบธุรกจิหลกัคอืออกแบบ และตดิตัง้
ระบบไฟฟ้าดา้นพลงังานทดแทน ซึง่บรษิทัไดใ้ห ้
บรกิารรบัเหมาและตดิตัง้งานประเภท Substation 
เป็นหลกั โดยราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสม 
และสามารถเทยีบเคยีงกบัการใหบ้รกิารของลกูคา้ราย
อื่นทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนั ส่วนรายไดจ้ากการ
ขายสนิคา้เป็นการขายสนิคา้ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(Bus Duct) ซึง่ราคาขายสามารถเทยีบเคยีงไดก้บั
ลกูคา้รายอื่น ส่วนรายการลกูหนี้การคา้ดงักล่าว ณ 
ปจัจุบนับรษิทัไดร้บัชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ คงคา้งเพยีง
ยอดทีอ่ยู่ในช่วงเครดติเทอม และนอกจากนัน้บรษิทั
ยงัมรีายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ สาํหรบังานเดยีวกนั 
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขปกตทิัว่ไปตามทีร่ะบุในสญัญา 
และเป็นไปตามเงือ่นไขเช่นเดยีวกบัลกูคา้รายอื่นของ
บรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ 
รายการการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ของ
โครงการทีเ่กีย่วกบังาน Substation โดยบรษิทั
คาํนวณราคาจากตน้ทุนบวกอตัรากาํไรขัน้ตน้ 
(Standard Gross Margin) ซึง่เป็นรายการ
ธุรกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามที่
ระบุในสญัญาและมเีงือ่นไขเช่นเดยีวกนักบัที่
ทาํกบัลกูคา้รายอื่นทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึ
กนั ส่วนการขายสนิคา้ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นไปตามราคาทีเ่ทยีบ เคยีงไดก้บัลูกคา้
ทัว่ไปของบรษิทั รวมถงึรายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีก
ชาํระดว้ยเช่นกนัซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 

รายไดจ้ากการ
ขาย 

0.04 1.39 - - 

รายไดท้ีย่งัไมไ่ด้
เรยีกชาํระ 

- - - 1.37 

     

บรษิทั ซพีที-ีททีจี ีอนิ
โนเวชัน่ จาํกดั (CPT TTG) 

บรษิทัย่อย รายไดค้่าเช่า 0.04 0.03 - - CPT TTG เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เพือ่รองรบัการ
ประกอบกจิการเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ถงึ
ขนาดกลาง และปรบัปรุงประสทิธภิาพโรงไฟ ฟ้าชวี
มวลใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการโรงเลือ่ยไมใ้นพื้นทีภ่าค 
ใต ้ทัง้นี้ CPT TTG ไดเ้ช่าพืน้ทีส่าํนกังานบางส่วน
บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารของบรษิทัเพือ่เป็นสาํนกังาน
และเพือ่ประกอบธุรกจิ สญัญาเช่ามกีาํหนดระยะเวลา 
1 ปี (1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) อตัราค่าเช่าเดอืน
ละ 5,000 บาท ดว้ยเงือ่นไขปกตกิารคา้ตามทีร่ะบุใน
สญัญาเช่าทัว่ไป (ในระหว่างปี 2562 CPT TTG ได ้
จดทะเบยีนเลกิกจิการและชาํระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้) 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายได้
ค่าเช่าดงักล่าว เป็นรายการธุรกจิปกตริะหว่าง
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย และเป็นรายการที่
เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และมคีวาม
สมเหตุสมผล 

เงนิมดัจาํ - - - 0.02 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2.3 การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าทีส่อบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
และมกีารตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลกัการของการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี ทัง้นี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
อนุมตัิรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมผีู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บรหิาร เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารบัทราบ ตดิตามความคบืหน้า และหา
แนวทางแกไ้ขขอ้สงัเกตเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขประเดน็ขอ้สงัเกตไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

อกีทัง้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระจากภายนอก ในปี 2562 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั บเีค ไอ
เอ แอนด ์ไอซ ีจาํกดั ซึง่ดําเนินการโดยนางสาวบุญณี  กุศลโสภติ ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่มี
ความรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้
ดาํเนินการขจดัความเสีย่งและรายการทีผ่ดิปกต ิโดยไดร้บัแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหด้ํารงตําแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 

นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั ไดม้กีารพจิารณาการควบคุมภายในของบรษิทั ใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและความเชื่อถอืไดข้องรายงาน
ทางการเงนิ โดยไม่พบขอ้สงัเกตใดๆ ทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ไดม้กีารนําเสนอออกมาในรูปธรรมซึง่แสดงถงึขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และการติดตามผล 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
(1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัทัง้ 5 ส่วน คอื การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment), การประเมนิความเสีย่ง 
(Risk Assessment), การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities), ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & 
Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) ภายหลงัจากการประเมนิแลว้คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า 
บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
อย่างเพยีงพอแลว้ ซึง่ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอในการทีจ่ะป้องกนัทรพัยส์นิอนัเกดิจาก
การที่ผู้บรหิารนําไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจ รวมถึงมรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่คีวามอสิระในการติดตามและ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํชบัเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่
ดขีองบรษิทัอย่างเคร่งครดัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด นอกจากนี้ บรษิทั 
ยงัมรีะบบการจดัเกบ็เอกสารสําคญัที่ทําให้กรรมการ ผู้สอบบญัช ีและผู้มอีํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

(2) การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ระเมนิ ตรวจสอบและตดิตามการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท โดยทําการประเมินความเสีย่งและจดัทําแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจ
ตดิตามผลการปรบัปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อการ
ประเมนิประสทิธภิาพและความเหมาะสมเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทีม่อียู่ในปจัจุบนั การปฏบิตัติามนโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ความเหมาะสมและเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั โดยทีผ่่านมาผูต้รวจสอบ
ภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทในเบื้องต้น โดยให้ข้อสงัเกตและข้อแนะนําเพื่อการปรับปรุง
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานซึง่ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัและไดด้าํเนินการปรบัปรุงตามคาํแนะนําของผูต้รวจสอบภายในแลว้  

ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัริายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิัท  โดยพจิารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการตดิตามการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของระบบการควบคุมภายในทีจ่ดัทําขึน้โดยผู้
ตรวจสอบภายใน บรษิทัไดด้ําเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเดน็ขอ้สงัเกตทีม่คีวามเสีย่งต่อ
การดาํเนินธุรกจิอย่างมนียัสาํคญัเรยีบรอ้ยแลว้ 
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2.4 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายภาพรวม 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ หมายถงึ การประกอบกจิการดว้ยความดแูลใสใ่จต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม

และสิง่แวดลอ้มอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมธีรรมาภบิาลในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ย
ความซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใสและยุตธิรรม บรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ตามหลกัการแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดก้ําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อใหบ้รษิทันํามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการบรหิารจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (CSR - in - Process) ดงันี้ 
(1) การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมัน่กบัผู้เกี่ยวข้อง บริษัทมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจด้วย
จรรยาบรรณทีด่ต่ีอคู่แขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีสง่เสรมิการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการ
เล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที่ ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่า ย
สนิจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แขง่ 

3. ไม่พยายามทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 
4. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธถิูกตอ้ง 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัมนีโยบายดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งความสาํเรจ็ของงานดว้ย

วธิกีารทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยกําหนดแนวทางปฏบิตัติาม
รายละเอยีดขอ้ (จ) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสทิธมินุษยชน หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ชุมชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของ

มนุษย ์และไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของพวกเขา บรษิัทและบรษิัทย่อยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะเคารพและไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 
โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมใิห้ธุรกจิเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

2. สง่เสรมิการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการของตน และกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและ

สุขอนามยัในสถานที่ทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการทํางานของ
พนกังานอย่างมอือาชพี พฒันาระบบการทาํงานและสรา้งนวตักรรมในองคก์ร โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. จดัใหม้เีงื่อนไขในการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัให้มกีารดูแลในเรื่องสวสัดกิารแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มวีนัลาพกัผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่

สมเหตุสมผล การรกัษาพยาบาลตามความจาํเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. การแต่งตัง้โยกยา้ย การใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานจะกระทําดว้ยความสุจรติใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัใหม้กีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน  
5. พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 
6. ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั  
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7. หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารทํางานของพนักงาน ตลอดจน
ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ 

(5) ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายทีเ่หมาะสม รกัษาความลบัของลูกคา้

อย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัติามเงื่อนไข
ต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. สง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 
2. พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิและเพื่อเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ 
3. ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิารที่ถูกต้อง เพยีงพอ ไม่เกนิความเป็นจรงิ เพื่อให้ลูกค้ามขีอ้มูลเพยีงพอในการ

ตดัสนิใจ 
4. รกัษาความลบัของลกูคา้ไม่นําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

(6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะต่างๆ รวมถงึภาวะโลกรอ้น 

ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ที่จ ะส่งผลเสียหายต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการประหยดัพลงังาน และพจิารณานําทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
3. ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐาน โดยคาํนึงถงึการลดปรมิาณและการบาํบดัมลพษิก่อนปล่อยสูธ่รรมชาติ 
4. ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ 

(7) การมีส่วนรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม  
บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิการใชก้ระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสร้างเศรษฐกจิและ

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 
1. การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมและชุมชน 
3. ปลกูฝงัจติสาํนึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบั  
4. ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานกาํกบัดแูล  

(8) การมีนวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้
เสีย 

บรษิทัตระหนกัดวี่าผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินธุรกจิ จงึใหค้วามสาํคญัในการดแูล
และคํานึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บรษิัทจงึมนีโยบายสนับสนุนส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสยี (Co - Creation) ในการพฒันานวตักรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. วเิคราะหก์ระบวนการทาํงานอย่างละเอยีด เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 
2. สรา้งโอกาสในการคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อความเจรญิเตบิโตควบคู่กบัการสรา้งกําไรของธุรกจิ

อย่างยัง่ยนื 
3. การร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐับาลในการพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและสงัคม   

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ บรษิัทจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่อง
ทางการสือ่สารของบรษิทั เช่น จดหมาย อเีมล ์แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจําปี (56 - 1) และรายงานประจําปี (56 - 2) 
โดยจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 
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1. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิา้งต้นนัน้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกจิของกจิการที่

บรษิทัไดป้ฏบิตัมิาโดยตลอด โดยบรษิทัไดด้ําเนินงานตามนโยบายและแนวทางทีก่ําหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิทีม่ี
คุณภาพในราคาทีเ่หมาะสม และเพื่อใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบรษิทัจะ
เปรยีบเทยีบสนิคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิหลายรายเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบราคาและเพิม่อาํนาจการต่อรอง 

สําหรบักระบวนการผลิตสนิค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสนิค้าตัง้แต่เริ่มต้นการผลิตจนถึ งขัน้ตอน
สดุทา้ยก่อนทีจ่ะสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึการใหค้าํแนะนําในการนําผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชใ้นกระบวนการผลติของ
ลูกคา้เพื่อช่วยลดเวลาในการทํางาน (Cycle Time) ในการผลติ ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพื่อรบัฟงั
ปญัหาขอ้เสนอแนะจากลูกค้า แล้วนํามาปรบัปรุงและพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้  

เน่ืองจากธุรกจิของบรษิทัต้องอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้ความชํานาญและประสบการณ์ ผูบ้รหิารบรษิทัจงึไดต้ระหนักถงึ
ความสาํคญัของทรพัยากรบุคคล และมนีโยบายส่งเสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลย ีโดยการจดัอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรยีนรู้และได้ประสบการณ์ในการรบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลติจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรนัน้ๆ โดยตรง 

2. การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
- ไม่ม ี- 

3. การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
การทุจรติ (Corruption) หมายถงึ การใชอ้ํานาจทีไ่ดม้าหรอืการใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่ในทางมชิอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิ
ไดห้ลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนักงานด้วยการให้หรอืการรบัสนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบั
ซอ้น การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้ 

บรษิทัไดก้าํหนดแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงัต่อไปนี้ 
1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั และบรษิทัในสายธุรกจิดําเนินการหรอืยอมรบัหรอืใหก้ารสนับสนุน 

การทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และกําหนดใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทางปฏบิตัิใหส้อดคล้องกบันโยบาย ระเบยีบปฏบิตัิ ขอ้กําหนด 
ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 

2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ควา มรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุกคนทุกระดบั ทีจ่ะมสี่วนในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั การ
ปฏบิตัเิพื่อใหก้ารดาํเนินการดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่บรรลุตามนโยบายทีก่าํหนด 

3. บรษิทัไม่กระทําหรอืสนับสนุนการให้สนิบนในทุกรูปแบบ ทุกกจิกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถงึการควบคุม การ
บรจิาคเพื่อการกุศล การบรจิาคใหแ้ก่พรรคการเมอืง การใหข้องขวญัทางธุรกจิและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ มคีวามโปร่งใสและ
ไม่มเีจตนาเพื่อโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืเอกชนดาํเนินการทีไ่ม่เหมาะสม 

4. บรษิัทจดัให้มกีารควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนักงานมกีารปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ 

5. สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม สง่เสรมิความซื่อสตัย ์สจุรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัิ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมถงึสือ่ใหเ้หน็ความมุ่งมัน่ของบรษิทั 

6. มคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
7. หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่อาจนํามาซึง่การทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่น ไม่ถอืหุน้ในบรษิทัคู่แข่ง หลกีเลีย่ง

การใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่ผูอ้ื่น 
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8. จดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่รดักุมมปีระสทิธภิาพ และมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี 
ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารว่าจา้งบรษิทัภายนอก (Outsource) ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อประเมนิความเสีย่งและรายการที่
ผดิปกต ิโดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน  

9. หากพบเหน็การกระทําที่เขา้ข่ายการทุจรติทีม่ผีลเกี่ยวขอ้งกบับรษิัททัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ควรแจ้งใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการทราบทนัท ีโดยบรษิทัจะรกัษาความลบัของผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีนการทุจรติ  

10. เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่อง
ทางการสือ่สารของบรษิทั เช่น จดหมาย อเีมล ์แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจําปี (56 - 1) และรายงานประจําปี (56 - 2) 
โดยจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมลูทางการเงิน 

3.1 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทํา เปิดเผย และนําเสนองบ

การเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึสารสนเทศทีป่รากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัในการเลอืกใชน้โยบายการบญัชแีละการประมาณการที่
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายละเอยีดของผูส้อบบญัชแีลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระทําหน้าทีก่ํากบัดูแลงบ
การเงนิ ประเมนิระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้การจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิของไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารบนัทกึ
ขอ้มูลทางการบญัชทีีถู่กต้องครบถ้วนเพยีงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการดําเนินการผดิปกต ิ โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ สามารถสรา้งความ
เชื่อมัน่ไดว้่างบการเงนิของบรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงนิ  ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงนิสดถูกตอ้งในสาระสาํคญัแลว้ 

 
 
 
 

 (รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา) 
ประธานกรรมการ 
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3.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน 

ประกอบด้วย นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล และนายวรพจน์ ยศะทตัต์ เป็น
กรรมการตรวจสอบ มขีอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคญัคอื ดูแลรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป สอบทานการดําเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีมรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัิตามขอ้กําหนดและกฎหมายที่ เกีย่วขอ้ง 
ตลอดจนดแูลกรณีทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ ทัง้นี้ในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ ตามรายละเอยีดการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม/  

จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3.นายวรพจน์ ยศะทตัต์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 

ทัง้นี้ ได้ประชุมร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัช ีซึ่งผลการสอบทานของคณะ 
กรรมการตรวจสอบมสีาระสาํคญั สรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิสาํหรบัปี 2562 ร่วมกบั
ผูส้อบบญัช ีและฝา่ยบรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิไดจ้ดัทาํขึน้อย่างถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รบัรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้พจิารณาการนํามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชแีละแม่บทการบญัชทีีม่กีารปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ มาปฏบิตัแิลว้ รวมถงึไดม้กีาร
ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยบรหิารร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระใน
การปฏบิตังิาน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิาณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กี่ยวโยง
กนั หรอืรายการที่อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มสี่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ ให้มคีวามถูกต้องครบถ้วน 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด โดยบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติาม
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในองคก์ร การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการ ติดตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล 

การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ โดยจดัใหม้กีารว่าจา้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ี
จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในกบัฝา่ยบรหิารอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนํากบัผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการปฏบิตังิานตาม
แผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2562 ไม่
พบสิง่บ่งชีข้องการกระทาํทุจรติหรอืขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในทีม่นียัสาํคญั 

 



 

51 | P a g e  

บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกบัฝา่ยบรหิารในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามการ
ดาํเนินการ รวมทัง้เสนอใหม้กีารกาํหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิาร
ความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง และพจิารณาการป้องกนัและจดัการความเสีย่งสาํคญัของธุรกจิทัง้ปจัจุบนัและทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
พรอ้มทัง้กาํหนดมาตรการเพิม่เตมิเพื่อการปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึ้น้ 

การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด รวมทัง้การปฎบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี้เพื่อสรา้งความ
น่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชปีระจําปี 2563 โดยพจิารณาจากคุณสมบตัคิวามรู้ทางดา้นธุรกจิและประสบการณ์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมมีตใิหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อื
หุ้นประจําปี 2563 โดยให้แต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร 
วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอืนายวชิยั รุจติานนท ์สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรอื
นางสาวกุลธดิา ภาสรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรอืนายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่9445 หรอืนางสาวกนิษฐา ศริพิฒันสมชาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่10837 จากบรษิทั เอเอน็เอส 
ออดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 1,790,000 บาท 

 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3.3 รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

และบรษิทัย่อย และงบเฉพาะของ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รวม และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดง
การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งต้นนี้ แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด ์เพาเวอร ์
จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแส
เงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความ

รบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุด ตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบัปีปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและ
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ 

ความเส่ียง 
กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงนิ 244.66 

ลา้นบาท กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดต้ามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่ําเสรจ็ โดยอา้งองิอตัราส่วนของต้นทุนการบรกิารรบัเหมาและ
ตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิเทยีบกบัประมาณการต้นทุนการบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทัง้สิน้ การรบัรู้
รายได้โดยอ้างองิจากสดัส่วนงานที่ทําเสรจ็ดงักล่าว ทําให้กําไรหรอืขาดทุนจากการทําสญัญาบรกิารรบัเหมาและติดตัง้เป็น
ความเสีย่งทีส่าํคญัในการตรวจสอบเพราะเกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์การจดัทํางบประมาณต้นทุนทีเ่หมาะสม ซึง่มผีลต่อการ
รบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
ขา้พเจา้ไดสุ้ม่เลอืกสญัญาบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีม่ผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดย  
- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของทัง้โครงการกบัหลกัฐานจากภายนอกและหลกัฐานจาก

ภายในทีน่่าเชื่อถอื 
- ตรวจสอบตน้ทุนจรงิกบัเอกสารประกอบการซือ้ 
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- ทดสอบการคาํนวณอตัราสว่นงานทีท่าํเสรจ็ 
- เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดก้บัการคาํนวณจากฝา่ยวศิวกรของบรษิทั 
นอกจากนี้ขา้พเจ้าได้เขา้สงัเกตการณ์ การสํารวจอตัราส่วนของงานที่ทําเสรจ็ร่วมกบัวศิวกร สําหรบังานรบัเหมาและ

ตดิตัง้บางโครงการทีส่าํคญัทีเ่ลอืกตรวจสอบ 

ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ 

ความเส่ียง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 กลุ่มบรษิัทฯ มยีอดคงเหลอืของค่าเผื่อมูลค่าลดลงสนิค้าคงเหลือ ณ วนัที ่      

31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงนิ 14.39 ลา้นบาท ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืดงักล่าวประมาณการมาจากอตัรารอ้ยละของ
ช่วงอายุของสนิคา้คงเหลอื ซึง่กําหนดจากประสบการณ์ในอดตีของฝ่ายบรหิาร และคํารบัรองอายุผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติ ความ
เหมาะสมของค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารเป็นสาํคญั 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกีย่วกบัการควบคุมภายในเกีย่วกบัการประมาณการค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอื ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานอายุสนิค้าคงเหลอืที่ใช้ในการคํานวณค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงคงเหลอืในแต่ละช่วงอายุแยกกลุ่ม
ประเภทของสนิคา้คงเหลอื และพจิารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืโดยเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูการเคลื่อนไหวของสนิคา้คงเหลอืในอดตีทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละช่วงอายุ และตรวจสอบคํารบัรองอายุผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติ
รายสาํคญั 

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้
ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่า ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็ นสาระสําคัญ 
ขา้พเจ้าจะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลเพื่อใหผู้้มหีน้าที่กํากบัดูแลดําเนินการแก้ไขขอ้มูลที่แสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอื ความ
เชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูล
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื
ว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความ
เสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

- สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนียัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่
มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่
เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื่อง 

- ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

- ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรม
ทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
เป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผล
ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีปจัจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกดิขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสาร
ดงักล่าว 

 

 

(นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9445 

บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 
กรุงเทพฯ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 
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3.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผูส้อบบญัชีและสรปุรายงานของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ตรวจสอบโดยบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั ซึง่มนีายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9445 

เป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่
รบัรองทัว่ไป ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด  โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเพิม่ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้นเกีย่วกบัการปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบับญัชต่ีางๆ ในปี 2559 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ตรวจสอบโดยบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั ซึง่มนีายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9445 

เป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่
รบัรองทัว่ไป ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบโดยบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั ซึง่มนีายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9445 

เป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่
รบัรองทัว่ไป ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด  โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิลงทุนชัว่คราว - สุทธ ิ
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธ ิ
รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ 
สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ

 
  

222.23 
450.13 
407.94 
43.68 

126.35 

 
  

14.59 
29.55 
26.78 
2.87 
8.30 

 
  

58.32 
387.04 
350.51 
69.64 
94.87 

 
  

4.41 
29.28 
26.52 
5.27 
7.18 

 
  

38.30 
375.69 
218.18 
30.79 
93.67 

 
 

3.21 
31.49 
18.29 
2.58 
7.85 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,250.33 82.09 960.38 72.66 756.63 63.42 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั 
เงนิมดัจาํค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

 
2.40 

- 
- 

257.84 
0.75 

11.65 
0.17 

 
0.16 

- 
- 

16.93 
0.05 
0.76 
0.01 

 
- 

9.20 
- 

333.96 
0.97 

15.29 
1.89 

 
- 

0.70 
- 

25.27 
0.07 
1.16 
0.14 

 
- 

0.30 
5.10 

405.75 
7.16 

17.42 
0.59 

 
- 

0.03 
0.43 

34.01 
0.60 
1.46 
0.05 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 272.81 17.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   361.31 27.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   436.32 36.58 
รวมสินทรพัย ์ 1,523.14 100.00 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
หน้ีสินหมนุเวียน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และรายไดร้บัล่วงหน้า 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
ประมาณการหนี้สนิอืน่ 

 
 

34.44 
272.61 
38.07 

 
1.55 

26.10 
16.27 
10.85 

 
 

2.26 
17.90 
2.50 

 
0.10 
1.72 
1.07 
0.71 

 
 

24.67 
228.16 
16.22 

 
1.89 
5.58 

15.96 
10.85 

 
 

1.87 
17.26 
1.23 

 
0.14 
0.42 
1.21 
0.82 

 
 

24.27 
94.40 
44.42 

 
2.61 

- 
12.70 
4.68 

 
 

2.04 
7.91 
3.72 

 
0.22 

- 
1.07 
0.39 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 399.89 26.26 303.33 22.95 183.08 15.35 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ 
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

 
1.74 

 
32.56 
1.74 

 
0.11 

 
2.14 
0.11 

 
1.77 

 
23.83 
0.57 

 
0.13 

 
1.80 
0.04 

 
9.11 

 
27.86 
2.02 

 
0.76 

 
2.34 
0.17 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 36.04 2.36 26.17 1.98 38.99 3.27 
รวมหน้ีสิน 435.93 28.62 329.50 24.93 222.07 18.62 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ทุนเรอืนหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั 1,255,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 
หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
 
 
- 

450.00 
 

450.00 
469.63 

 
33.38 

134.20 

 
 
 
- 

29.55 
 

29.55 
30.83 

 
2.19 
8.81 

 
 
 
- 

450.00 
 

450.00 
469.63 

 
34.11 
37.62 

 
 
 
- 

34.05 
 

34.05 
35.53 

 
2.58 
2.85 

 
 
 

627.50 
- 
 

450.00 
469.63 

 
34.11 
17.02 

 
 
 

52.60 
- 
 

37.72 
39.37 

 
2.86 
1.43 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,087.21 71.38 991.36 75.01 970.76 81.37 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม - - 0.83 0.06 0.12 0.01 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,087.21 71.38 992.19 75.07 970.88 81.38 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,523.14 100.00 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
2560 2561 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
รายไดอ้ื่น 

 
952.11 
254.12 
29.88 
3.18 

 
76.83 
20.50 
2.41 
0.26 

 
649.31 
274.16 
28.20 
11.42 

 
67.42 
28.46 
2.93 
1.19 

 
284.19 
244.66 
42.66 
12.89 

 
48.63 
41.87 
7.30 
2.20 

รวมรายได้ 1,239.29 100.00 963.09 100.00 584.40 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 

 
695.00 
206.15 
13.59 
62.83 
82.40 
4.46 

 
56.08 
16.63 
1.10 
5.07 
6.65 
0.36 

 
510.56 
236.35 
17.00 
57.76 

121.36 
(1.10) 

 
53.01 
24.54 
1.76 
6.00 

12.60 
(0.11) 

 
237.61 
185.21 
35.05 
49.63 
86.58 
1.43 

 
40.66 
31.69 
6.00 
8.49 

14.82 
0.24 

รวมค่าใช้จ่าย 1,064.43 85.89 941.93 97.80 595.51 101.90 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ 
ภาษีเงินได้ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

 
174.86 
(1.99) 

 
14.11 
(0.16) 

 
21.16 
(1.59) 

 
2.20 

(0.16) 

 
(11.11) 
(0.87) 

 
(1.90) 
(0.15) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้

172.87 
(32.16) 

13.95 
(2.60) 

19.57   
(5.26) 

2.04 
(0.55) 

(11.98)   
2.13 

(2.05) 
0.36 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี  140.71 11.35 14.31 1.49 (9.85) (1.69) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 
รายการทีจ่ะไมไ่ดร้บัการจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว ้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

- ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณติศาสตรป์ระกนัภยั-สุทธจิากภาษีเงนิได ้        -  - 15.67 1.62        -  - 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 140.71 11.35 29.98 3.11 (9.85) (1.69) 
การแบง่บนัก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 

140.71        
- 

11.35     
- 

14.47   
(0.16) 

1.50  
(0.01) 

(9.81)  
(0.04) 

(1.68) 
(0.01) 

 140.71 11.35 14.31 1.49 (9.85) (1.69) 
การแบง่บนัก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 

 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 
 ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 

140.71        
- 

11.35     
- 

14.47   
(0.16) 

1.50  
(0.01) 

(9.81)  
(0.04) 

(1.68) 
(0.01) 

 140.71 11.35 14.31 1.49 (9.85) (1.69) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/ หุ้น) 0.22  0.02  (0.01)  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น) 640  900  900  
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562                                                                              (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2560 2561 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 
รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
ค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้คงเหลอื 
(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิ 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราว 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 
ดอกเบีย้รบั 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่าย 
(กลบัรายการ) ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
กลบัรายการประมาณการหนี้สนิอืน่ 
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 
(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

 
140.71 

 
 

16.49 
- 

0.95 
(0.25) 
(0.42) 

      (0.03) 
2.42 

(0.63) 
(0.25) 
1.99 
5.49 

- 
5.24 

32.16 

 
14.31 

 
 

14.42 
24.52 
2.40 
1.06 

(3.71) 
- 

0.73 
(0.36) 
(2.15) 
1.59 
4.77 

- 
12.05 
5.25 

 
(9.85) 

 
 

14.66 
2.44 
2.42 
0.16 

(0.28) 
(0.56) 
0.52 

- 
(5.08) 
0.87 

(0.66) 
(6.17) 
4.03 

(2.13) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 203.87 74.88 0.37 

สินทรพัยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง : 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 
รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) : 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และรายไดร้บัล่วงหน้า 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

(20.95) 
(28.14) 
49.42 
0.22 

 
19.66 
2.56 

(3.86) 
- 

34.39 
(25.95) 
29.08 
(1.73) 

 
(45.82) 
(21.85) 
(5.08) 
(1.17) 

130.44 
38.85 
(2.72) 
1.30 

 
(134.79) 

28.20 
(2.60) 
1.46 

เงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน 222.78 36.75 60.51 
จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
จ่ายดอกเบีย้จ่าย 
จ่ายภาษเีงนิได ้

-         
(1.99)  

(34.40) 

(1.18) 
(1.59) 

(33.33) 

-         
(0.88) 

(10.68) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 186.39 0.65 48.95 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2560 2561 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

ดอกเบีย้รบั 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนชัว่คราว 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั(เพิม่ขึน้)ลดลง 
เงนิสดจ่ายชาํระเงนิมดัจาํค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยถ์าวร 
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
เงนิสดของบรษิทัยอ่ยลดลงจากการเลกิกจิการ 

 
0.25 

153.52 
(576.00) 

6.77 
- 

0.29 
(20.01) 
(0.66) 

- 

 
0.53 

596.80 
(530.00) 

2.40 
(9.20) 
1.63 

(89.91) 
(0.55) 

- 

 
5.49 

288.45 
(276.25) 

- 
(0.30) 
0.89 

(64.21) 
(7.78) 
(1.20) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 0.25 (28.30) (54.91) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน : 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 
จ่ายชาํระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
รบัชาํระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ค่าใชจ้่ายทางตรงเกีย่วกบัการจาํหน่ายหุน้เพิม่ทุน 
เงนิปนัผลจ่าย 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

(12.94) 
(1.71) 

(66.00) 
621.00 
(16.37) 

(151.98)      
- 

 
(9.47) 
(1.80) 

- 
- 
- 

(125.99) 
1.00 

 
(0.21) 
(2.38) 

- 
- 
- 

(10.80) 
(0.67) 

เงินสทุธิได้มา (ใช้ไปใน )กิจกรรมจดัหาเงิน 372.00 (136.26) (14.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

122.55  
99.68  

222.23 

(163.91) 
222.23 

58.32 

(20.02) 
58.32    
38.30 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม 
สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 
เจา้หนี้ซื้อทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ 
สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากการโอนเงนิมดัจาํค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 
ทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้จากการก่อหนี้ระยะยาว 
เงนิปนัผลคา้งจ่าย 
สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการรบัโอนจากสนิคา้ 
ค่าเสือ่มราคาทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์

-           
0.55           

-         
66.00         

-                
-                
- 

 
2.17 
0.81 

- 
        - 

0.01 
- 
- 

 
10.45 
0.55 
9.20 

- 
- 

1.50 
2.26 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาชาํระหนี้เฉลีย่ (รวม) (วนั) 
วงจรเงนิสด (วนั) 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 
อตัราสว่นกาํไรสุทธ ิ(%) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 

3.11 
2.69 
3.48 
105 
5.69 
64 

4.24 
86 
83 
26 

14.11 
11.35 
22.79 
11.55 
63.20 
1.01 
0.40 

3.17 
2.62 
2.70 
135 
6.91 
53 

3.70 
99 
90 

19.73 
2.20 
1.49 
1.32 
0.94 
5.55 
0.62 
0.33 

4.13 
3.45 
2.23 
164 
4.86 
75 

3.42 
107 
132 

19.88 
(1.90) 
(1.69) 
(1.00) 
(0.78) 
(2.66) 
0.45 
0.23 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

3.5 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยข์องประเทศไทยเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2556 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีน แปรสภาพเป็น
บรษิทัมหาชนจํากดัตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัฯ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560 ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนไวค้อื เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯประกอบกจิการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกจิหลกัในการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่
ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บรกิารติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
งบการเงนิน้ีจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึการตคีวาม

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงนิ ได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าลงวนัที่ 11 
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัทํางบการเงนิดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บรษิทัได้
จดัทาํงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย  

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี
ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชก้ารประมาณและขอ้สมมตฐิาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และ
ค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปจัจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ซึง่ไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่การตดัสนิใจเกีย่วกบัการกําหนด
จาํนวนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนินัน้ๆ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการตัง้ขอ้สมมตฐิานต่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีก่ารประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นัน้ๆ และจะบนัทกึในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบทัง้งวดปจัจุบนัและอนาคต 
เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
ก) งบการเงนิรวม ได้รวมงบการเงนิของบรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย(รวมกนัเรยีกว่า 

“กลุ่มบรษิทั”) 
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

2562 2561 
บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จาํกดั* ใหบ้รกิารออกแบบ จดัหาระบบไฟฟ้าและพลงังาน และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ถงึขนาดกลางแบบครบวงจร 
- 59.99 

บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จาํกดั ประกอบกจิการลสิซิง่ ใหเ้ช่าซื้อ และเช่าตามสญัญา 99.99 - 
บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จาํกดั ใหบ้รกิารรบัเหมาออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 94.99 - 
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* เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2562 และมมีตใิหเ้ลกิบรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จาํกดั และเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 บรษิทัย่อยดงักล่าวได้
จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ และบรษิทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระบญัชแีลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2562 

เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จํากดั จํานวน 999,997 หุน้ ในราคา 
1.25 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ 5 บาท) รวมเป็นเงนิลงทุนจํานวน 1.25 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัฯ มสี่วนไดเ้สยีคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว 
เมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จํากดั จํานวน 1,899,998 หุน้ 
ในราคา 1.25 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้5 บาท) รวมเป็นเงนิลงทุนจํานวน 2.37 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัฯ มสี่วนไดเ้สยีคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 94.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว 

ข) บรษิทัฯ นํางบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่บรษิทัฯ มอีํานาจในการควบคุมบรษิัท
ย่อยจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สดุการควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ 

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่าํคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 
ง) ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงนิรวมนี้แลว้ 
จ) บรษิทัฯ จดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จํานวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดั
ใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจน
เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผู้ใชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) 
 

เรื่อง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบั
บรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  เรื่อง สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 กบัสญัญาที่ทํากบัลูกค้าทุกสญัญา ยกเว้นสญัญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ําหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสําหรบัการรบัรูร้ายไดท้ี่เกดิขึน้จาก
สญัญาที่ทํากบัลูกค้า โดยกจิการจะรบัรู้รายได้ในจํานวนเงนิที่สะท้อนถึงสิง่ตอบแทนที่กจิการคาดว่าจะมสีิทธไิด้รบัจากการ
แลกเปลี่ยนสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน  
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั   
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ 
ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัใหม่ดงักล่าวไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญัซึง่ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จํานวน  5 

ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32  การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 การชาํระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมอืทาง
การเงนิดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรอืราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารคํานวณการดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิโดย
ใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบัใช ้จะทําใหม้าตรฐานการ
บญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัถูกยกเลกิไป 

ปจัจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนํา
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตคีวาม

มาตรฐานบญัชทีี่เกีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ําหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิสาํหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีูลค่าตํ่าการบญัชสีาํหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระสาํคญัจาก
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาเริม่ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิของกลุ่มบรษิทั เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ โดยผู้บรหิารของกลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวทีม่ต่ีองบการเงนิของกลุ่มบรษิทัในปีทีจ่ะเริม่ถอืปฏบิตั ิโดยผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทั
คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตัิโดยการรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้มาปฏบิตัใิชค้รัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
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3. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 
รบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  
รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้ารบัรู้เมื่อบรษิัทได้โอนอํานาจควบคุมในสนิค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว 

กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสนิค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รบัหรือคาดว่าจะได้รบัสําหรบัสนิค้าที่ได้ส่งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสนิคา้รบัคนืและสว่นลด โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

รายไดจ้ากการซ่อมแซมและการใหบ้รกิารทัว่ไปจะบนัทกึเป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยจะถอืเป็นรายไดต้ามสว่นของงานทีแ่ลว้เสรจ็เมื่อวดัผลของงาน

ที่ทําได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งคํานวณตามอตัราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจรงิของงานที่ทําเสรจ็จนถึงวนัสิน้งวดกบัการ
ประมาณการต้นทุนงานทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา โดยพจิารณาร่วมกบัผลสาํเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดย
วศิวกรของบรษิัทฯ หากกจิการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ กจิการจะรบัรู้รายได้ไม่เกนิกว่า
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิขึน้และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัต้นทุนนัน้คนื และกจิการจะรบัรู้ต้นทุนกา รก่อสร้างที่
เกดิขึน้ในระหว่างงวดเป็นค่าใชจ้่ายในกรณีทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ตน้ทุนทัง้สิน้ของโครงการเกนิกว่ามลูค่ารายได้
ตามสญัญา บรษิทัฯ จะรบัรูป้ระมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบกาํไรขาดทุน 

ค่าปรบังานล่าชา้ตามสญัญา 
ค่าปรบัตามสญัญาทีอ่าจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ค่าปรบันัน้เกดิขึน้ 
จาํนวนรายไดค้่าก่อสรา้งอาจลดลงเนื่องจากค่าปรบัทีเ่กดิขึน้จากความล่าชา้ซึง่เป็นความผดิของกจิการผูร้บังานก่อสรา้งที่

ไม่สามารถปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิในอดตี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึ

กาํหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

เงินลงทุนชัว่คราว 
เงนิลงทุนชัว่คราวเป็นเงนิลงทุนในกองทุนเปิด ซึง่จดัประเภทเป็นหลกัทรพัย์เพื่อค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วย

มูลค่ายุติธรรม คํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน ณ วนัที่ในรายงาน บริษัทฯ บันทึกกําไรขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมในกาํไรขาดทุน 

บรษิทัฯ คาํนวณราคาทุนของหลกัทรพัยท์ีจ่าํหน่ายในระหว่างปี โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

ลูกหน้ีการค้าและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั บริษัทฯ ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญสําหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ

เกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้และพจิารณาถงึฐานะการเงนิของลกูหนี้ใน
ปจัจุบนัตลอดจนสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระและเงินรบัล่วงหน้า 
รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แต่ยงัไมถ่งึกาํหนดเรยีกชาํระตามสญัญา แสดงไวเ้ป็น “รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

เงนิค่างวดที่เรยีกชําระตามสญัญาแต่ยงัไม่เขา้เงื่อนไขทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “เงนิรบัล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ 

สินค้าคงเหลือ 
สนิคา้คงเหลอืแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธิเีขา้ก่อนออกก่อน) หรอืมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซือ้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้วตัถุดบินัน้ ต้นทุนของสนิคา้สาํเรจ็รูป งาน
ระหว่างทาํ และสนิคา้ระหว่างตดิตัง้ ประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นและค่าโสหุย้ในการผลติซึง่ปนั
สว่นตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามมาตรฐานปกต ิ

บรษิทัฯ ตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง สาํหรบัสนิคา้ทีเ่สือ่มคุณภาพ เสยีหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ค่าเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้าน โดยประมาณดงัต่อไปนี้ 

ประเภท อายกุารให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 

อาคาร 5, 20, 50 
สว่นปรบัปรงุอาคาร 5 
เครื่องจกัร 12 
อุปกรณ์และเครื่องใชส้าํนักงาน 5 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 5 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 
ยานพาหนะ 5, 7 

ทีด่นิ แสดงดว้ยราคาทุนและไม่คดิค่าเสือ่มราคา 
วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์และมลูค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ่ดทุกสิน้รอบบญัช ี

และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งสนิทรพัยใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์หรอืเตรยีมสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้

ตามประสงคไ์ดบ้นัทกึรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์
ในกรณีทีร่าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืซึง่คํานวณจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่

คาดว่าจะเกดิในอนาคตจากการใชส้นิทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง หรอืจํานวนทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์กัดว้ยต้นทุนจากการ
จาํหน่ายสนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า ราคาตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
ค่าสิทธิรอตัดบัญชีแสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่าย  

ตดัเป็นค่าใชจ้่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาการใชส้ทิธ ิ5 ปี 

สญัญาเช่าการเงิน 
สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้เช่าทรพัย์สนิ  จะถูก

จดัเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิถูกบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิที่เช่าหรอืมูลค่า
ปจัจุบนัของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครัง้จะ
แบ่งเป็นเงนิส่วนของหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพื่อใหอ้ตัราดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคา้ง ยอดคงเหลอืของภาระผูกพนั
ตามสญัญาเช่าการเงนิจะถูกบนัทึกเป็นหนี้สนิระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
ทรพัยส์นิทีจ่ดัหาโดยสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตามอายุการใชง้านโดยประมาณของทรพัยส์นินัน้ 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผู้ใหเ้ช่าทรพัยส์นิจดัเป็น

สญัญาเช่าดําเนินงาน เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานจะบนัทกึในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของ
สญัญาเช่านัน้ 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
บรษิทัฯ รบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิทีก่าํหนดไว ้
บรษิทัฯ ดาํเนินการจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีทีเ่ป็นแผนจ่ายสมทบทีก่าํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสนิทรพัย์

ของกองทุนแยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ กองทุนสาํรองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิสมทบเขา้กองทุนจากทัง้พนักงานและ
บรษิทัฯทีเ่กีย่วขอ้ง เงนิจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและภาระหนี้สนิตามโครงการสมทบเงนิจะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบ
กาํไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว ้
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ่ป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุการทํางาน

ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รบัจากการทํางานให้กบับริษัทฯตลอด
ระยะเวลาทํางานถงึปีทีเ่กษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคดิลดเป็น
มูลค่าปจัจุบนั อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น การประมาณการหนี้สนิดงักล่าว
คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมกีารเปลีย่นแปลง บรษิทัฯรบัรูผ้ลกําไรขาดทุนจาก
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิรายการ 

ประมาณการหน้ีสิน 
บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิเมื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะเกดิภาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอื

จากการอนุมานอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตี ภาระผกูพนัดงักล่าวจะสง่ผลใหต้อ้งสญูเสยีทรพัยากรเพื่อจ่ายชําระ
ภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจํานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รบัคนืบนัทึกเป็นสนิทรพัย์แยก
ต่างหากกต่็อเมื่อคาดว่าจะไดร้บัคนือย่างแน่นอน 

ภาษีเงินได้ 
ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
บรษิทัฯ บนัทกึภาษีเงนิไดป้จัจุบนัตามจาํนวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐัโดยคํานวณจากกําไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

บรษิทัฯ รบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษทีุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิ
ไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีม่คีวามเป็นไป
ได้ค่อนขา้งแน่ที่บรษิัทฯ จะมกีําไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบั
ลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะไม่มกีาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษี
เงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิัทฯ จะบนัทกึภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีที่เกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ด้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดําเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปนัส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 

เงินตราต่างประเทศ 
บรษิทัฯ แสดงงบการเงนิเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ รายการต่างๆ ทีร่วมอยู่ในงบ

การเงนิวดัมลูค่าดว้ยสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน 
รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่

เป็นตวัเงนิซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
กาํไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ตราสารอนุพนัธ ์  
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไวใ้นงบการเงนิตามมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าดงักล่าวจะถูกบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมูลค่า บรษิทัฯ ใชร้าคาเสนอ
ซือ้ขายในตลาดที่มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มตีลาดที่มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะ
เดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดั
มลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบง่ออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  
ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะประเมนิความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม

สาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจาํ 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรบัปีส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ดว้ย

จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ในระหว่างปี 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ดว้ยผลรวมของ

จาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ อาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สามญั  โดยสมมตวิ่าไดม้กีารแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนัต้นปีหรอื  ณ 
วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า 
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4. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการใน

เรื่องทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ
และต่อขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไวก้ารใชดุ้ลย
พนิิจและการประมาณการทีส่าํคญัมดีงันี้ 

รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบติั 
ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลูกคา้ ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ

เงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาที่ทํากบัลูกค้าเพื่อพจิารณาว่าสนิค้าหรือบรกิารแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกนั
หรอืไม่ กล่าวคอื บรษิทัจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าวสามารถระบุได้
ว่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้ 
ในการกําหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีด

ของสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระที่ต้องปฏบิตัินัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

- ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน  
- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคมุในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 
- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถนําไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้และกจิการมสีทิธใินการรบั

ชาํระสาํหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปจัจุบนั 
ในกรณีที่ไม่เขา้เงื่อนไขขา้งต้น กจิการจะรบัรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการ

ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 
ในการคํานวณรายไดท้ีร่บัรูต้ลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารได้ใชดุ้ลยพนิิจในการวดัระดบัความกา้วหน้าของงาน

เพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏบิตัิงานของกจิการตามภาระที่ต้องปฏิบตัิให้เสร็จสิน้ ซึ่งคํานวณโดยอ้างองิ ขอ้มูลจากผู้ควบคุม
โครงการของกลุ่มบรษิทั และการรบัรองความสาํเรจ็ของงานโดยลกูคา้ 

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรบัเหมาและติดตัง้ 
บรษิัทฯ ประมาณการต้นทุนการรบัเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของแบบรบัเหมาติดตัง้และนํามาคํานวณ

จํานวนและมูลค่าวสัดุทีต่้องใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีต่้องใชใ้นการใหบ้รกิารจนเสรจ็ ประกอบกบัการ
พจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ บรษิทัฯ จะทําการทบทวนประมาณการต้นทุน
อย่างสมํ่าเสมอและทุกคราวทีต่น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็นสาระสาํคญั 

ส ารองเผือ่ผลขาดทุนส าหรบัโครงการ 
บรษิทัฯ สอบทานงานโครงการระหว่างตดิตัง้ เพื่อพจิารณาขอ้บ่งชีว้่ามผีลขาดทุนสาํหรบัโครงการรบัเหมาตดิตัง้หรอืไม่ 

ถา้มผีลขาดทุนสาํหรบัโครงการรบัเหมาตดิตัง้เกดิขึน้ ต้องรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าต้นทุนสงู
กว่ารายไดต้ามสญัญาโดยใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
บริษัทฯ บนัทึกค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอนัเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มี

ความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนัน้เป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดีตของการ
ตดิตามทวงถาม ควบคู่กบัการสอบทานอายุของลกูหนี้คงเหลอื ณ วนัทีใ่นรายงาน 
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ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรบัสินค้าเก่า และเส่ือมคณุภาพ 
บรษิทัฯ ไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมลูค่าสาํหรบัสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสือ่มคุณภาพ หรอืเมื่อราคาตลาดหรอืราคาทดแทน

ลดลง เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสนิค้าคงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมุนเวยีนและการ
เสือ่มสภาพ และราคาตลาดหรอืราคาทดแทนของสนิคา้คงเหลอืประเภทต่างๆ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

นอกจากน้ี ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทกึขาดทุน
จากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้
ดุลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละขาดทุนทางภาษีทีไ่ม่ไดใ้ช้

เมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและ
ขาดทุนนัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องประมาณการว่าบรษิัทฯ ควรรบัรูจ้ํานวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชเีป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

สญัญาเช่า 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ

ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ ได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ใน
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าหรอืเช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ่งต้อง

อาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีํานาจในการควบคุมบุคคลหรอืกจิการอื่นหรอืมอีทิธพิล

เหนือบุคคลหรอืกจิการอื่นอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสนิใจทางการเงนิและการดําเนินงานรวมถึงกจิการที่มผีู้ถอืหุน้หรอื
ผูบ้รหิารสว่นใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั 

รายการทีม่ขี ึน้กบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดก้ําหนดขึน้โดยใชร้าคาตลาดหรอืในราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาหาก
ไม่มรีาคาตลาดรองรบั 

รายละเอยีดความสมัพนัธท์ีบ่รษิทัฯ มกีบับุคคลหรอืกจิการทีม่อีํานาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคุม โดยบรษิทัฯ ไม่ว่า
จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืมผีูถ้อืหุน้ หรอืกรรมการร่วมกบับรษิทัฯ มดีงันี้ 

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบรว่มกนั 
บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบรว่มกนั 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) มกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบรว่มกนั 
บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จํากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จาํกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย 
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บรษิทัฯ มรีายการธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ทีม่สีาระสาํคญัดงันี้ 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

รายได้จากการขาย   
  

บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 40,000.00 1,394,000.00 40,000.00 1,394,000.00 
รายได้จากการให้บริการรบัเหมาติดตัง้    

 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 1,490,461.98 2,552,510.33 1,490,461.98 2,552,510.33 
รายได้อ่ืน     
บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จํากดั - - 35,000.00 25,000.00 
ซ้ือสินค้า    

 
บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลูชัน่ จํากดั (มหาชน) 362,677.50 218,900.00 362,677.50 218,900.00 
บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 6,931,347.94 16,340,400.41 6,931,347.94 16,340,400.41 

บรษิทัฯ มรีายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทนุบวกกาํไรและตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนั  

ยอดคงเหลอืของรายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี้: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ    
 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) - 1,369,538.02 - 1,369,538.02 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

 
บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลูชัน่ จํากดั (มหาชน) 328,144.93 - 328,144.93 - 
บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 2,193,485.94 17,355,338.09 2,193,485.94 17,355,338.09 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 2,521,630.87 17,355,338.09 2,521,630.87 17,355,338.09 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จํากดั - - - 15,000.00 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั 
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารสาํคญั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 35,553,826.76 41,216,097.00 
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลกิจา้ง 1,863,919.00 5,625,567.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคญั 37,417,745.76 46,841,664.00 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ บุคคลทีม่อีาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการวางแผน สัง่การ และควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของ
กจิการไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

เงนิสดในมอื 425,271.76 547,090.13 425,271.76 544,076.13 
เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ 35,879,502.83 57,161,865.83 32,126,823.73 54,985,647.44 
เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั 58,500.00 83,750.00 58,500.00 58,500.00 
เชค็ทีถ่งึกําหนดรบัชําระ 1,934,400.00 526,049.72 1,934,400.00 526,049.72 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,297,674.59 58,318,755.68 34,544,995.49 56,114,273.29 

7. เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 
เงนิลงทุนชัว่คราว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด - มลูคา่ยตุธิรรม 97,698,395.07 39,286.90 
เงนิฝากประจําธนาคาร 277,987,044.99 387,000,000.00 

เงินลงทุนชัว่คราว - สทุธิ 375,685,440.06 387,039,286.90 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิดตราสารหนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

 ราคาทุน 
มลูค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 
มลูค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 97,133,372.92 97,133,372.92 38,846.05 38,846.05 
บวก กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่า
ยตุธิรรมเงนิลงทุน 

- 565,022.15 - 440.85  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว-สทุธิ 97,133,372.92 97,698,395.07 38,846.05 39,286.90  

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนชัว่คราวโดยมกีาํไรก่อนภาษีจากการขาย
เงนิลงทุนดงักล่าว ซึง่แสดงภายใต้รายการ “รายไดอ้ื่น” ในงบกําไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
เป็นจาํนวนเงนิ 0.28 ลา้นบาท และ 3.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

ลกูหน้ีการค้า    
 

เชค็รบัลงวนัทีล่่วงหน้า 6,871,134.00 4,413,750.00 6,871,134.00 4,413,750.00 
ลูกหน้ีการคา้ 208,825,097.86 343,643,193.06 208,825,097.86 343,643,193.06 
รวมลกูหน้ีการค้า 215,696,231.86 348,056,943.06 215,696,231.86 348,056,943.06 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (26,960,170.10) (24,518,900.00) (26,960,170.10) (24,518,900.00) 

ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 188,736,061.76 323,538,043.06 188,736,061.76 323,538,043.06 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน    
 

รายไดค้า้งรบัตามเงื่อนไขของสญัญา 16,855,778.46 7,491,021.65 16,855,778.46 7,491,021.65 
เงนิประกนัผลงาน 4,184,500.00 60,000.00 4,184,500.00 60,000.00 
เงนิทดรองจา่ย 606,684.00 541,805.72 606,684.00 541,805.72 
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิคา้ 3,828,978.40 12,404,435.26 3,828,978.40 12,404,435.26 
ดอกเบีย้คา้งรบั 1,210,534.57 1,614,267.12 1,210,534.57 1,614,267.12 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 988,068.28 1,440,896.69 988,068.28 1,440,896.69 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึกําหนด 355,280.68 1,311,695.37 355,280.68 1,311,695.37 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - 1,224,365.94 - 1,209,079.94 
ลูกหน้ีอื่น 1,416,989.65 888,885.47 1,416,962.59 888,867.90 

รวมลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 29,446,814.04 26,977,373.22 29,446,786.98 26,962,069.65 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 218,182,875.80 350,515,416.28 218,182,848.74 350,500,112.71 

รายไดค้า้งรบัตามเงื่อนไขของสญัญา คอื รายไดจ้ากการขายสนิคา้ในส่วนของทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็เงนิ ภายใต้ขอ้กําหนด
ของสญัญา บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้เมื่อผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เริม่ทาํงานร่วมกบัองคป์ระกอบอื่นของลกูคา้ 

บรษิทัฯ มลีกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้: 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 

ลกูหน้ีการค้า 
  

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 82,267,369.48 128,422,397.51 
เกนิกําหนดชําระไมเ่กนิ 3 เดอืน 76,511,753.92 132,810,096.55 
เกนิกําหนดชําระ 3 - 6 เดอืน 11,057,305.06 17,770,171.31 
เกนิกําหนดชําระ 6 - 12 เดอืน 498,855.40 43,564,537.84 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 45,360,948.00 25,489,739.85 

รวมลกูหน้ีการค้า 215,696,231.86 348,056,943.06 

ลกูหนี้การคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ 12 เดอืนขึน้ไป ในสว่นทีย่งัไม่มกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นลกูหนี้การคา้อยู่ระหว่าง
การผ่อนชาํระ ซึง่ผูบ้รหิารคาดว่าจะสามารถเกบ็เงนิไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 
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9. รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ/ เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รบัล่วงหน้า 
รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระ/ เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และรายไดร้บัล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

รายได้บริการรบัรู้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน 244,664,301.29 274,162,184.10 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ  
 

มลูคา่ตามสญัญา 238,452,897.79 321,280,651.79 

การรบัรูร้ายไดข้องงานทีท่ําเสรจ็จนถงึปจัจบุนั 149,056,325.30 227,377,387.94 
หกั จาํนวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็จากลูกคา้ (118,271,515.15) (157,739,870.90) 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ 30,784,810.15 69,637,517.04 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

เงินรบัล่วงหน้าจากลกูค้า และรายได้รบัล่วงหน้า    

มลูคา่ตามสญัญา 69,043,926.00 42,350,000.00 

จาํนวนเงนิที่เรยีกเกบ็จากลูกคา้ 19,833,785.20 10,115,000.00 
หกั การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วน 
ของงานทีท่ําเสรจ็จนถงึปจัจบุนั 

(7,272,426.53) (9,098,296.20) 

รายไดร้บัล่วงหน้า 12,561,358.67 1,016,703.80 
บวก เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - 11,036,000.00 
บวก เงนิมดัจาํรบัล่วงหน้าคา่สนิคา้ 31,854,881.21 4,163,890.00 

รวม 44,416,239.88 16,216,593.80 

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

วตัถุดบิ 93,737,765.99 98,310,866.46 
งานระหว่างทํา 10,564,286.11 2,826,434.24 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 3,358,002.14 2,986,472.32 
สนิคา้ระหวา่งทาง 402,505.48 2,717,284.57 
รวมสินค้าคงเหลือ 108,062,559.72 106,841,057.59 
หกั คา่เผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง (14,387,848.59) (11,972,489.65) 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 93,674,711.13 94,868,567.94 
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11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

   หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัย่อย สดัส่วนเงินลงทุน% ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว วิธีราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จํากดั - 59.99 - 2,500.00 - 1,499.95 
บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จาํกดั 99.99 - 1,250.00 - 1,250.00 - 
บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท์ เวนเจอร ์จาํกดั 94.99 - 2,500.00 - 2,375.00 - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     3,625.00 1,499.95 
หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่เงนิลงทุน     - (300.00) 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ     3,625.00 1,199.95 

 
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัย่อย ก่อนตดัรายการระหว่างกนั มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 

 
บริษทั ซีพีที-ทีทีจี 
อินโนเวชัน่ จ ากดั บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั 

บริษทั ซีพีที-อีอีอี 
จอยท์ เวนเจอร ์จ ากดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       

สนิทรพัยห์มนุเวยีน - 2,219.79 1,250.98 - 2,501.73 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน - 15.00 - - - - 
หน้ีสนิหมนุเวยีน - (150.25) (25.00) - (25.00) - 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ - (833.86) - - (123.84) - 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม       
ขาดทุนสาํหรบัปีส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ - (166.19) - - (1.16) - 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)       
กจิกรรมดําเนินงาน - (295.52) (0.97) - (1.71) - 
กจิกรรมจดัหาเงนิ - 2,500.00 1,250.00 - 2,500.00 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึน้ - สทุธิ - 2,204.48 1,249.03 - 2,498.29 - 
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12. ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ - สุทธิ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรบัปรงุ
อาคาร เครื่องจกัร 

อปุกรณ์และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตัง้ 

เครื่องมือและ
อปุกรณ์ ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 129,903,690.85 127,260,286.00 31,760,740.63 - 9,653,932.32 3,403,926.44 23,968,836.92 27,650,722.53 84,469,992.40 438,072,128.09 
บวก ซือ้ระหวา่งปี - 552,505.78 1,769,759.38 61,403,632.63 1,448,537.01 103,203.00 8,921,926.23 13,952,400.00 18,952.00 88,170,916.03 
รบัเขา้/ โอนออก - 84,044,985.40 2,375,842.03 - - - (2,017,903.03) - (84,402,924.40) - 
หกั ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,821,479.33) (107,623.84) (3,196,190.45) (3,794,617.07) - (8,919,910.69) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 129,903,690.85 211,857,777.18 35,906,342.04 61,403,632.63 9,280,990.00 3,399,505.60 27,676,669.67 37,808,505.46 86,020.00 517,323,133.43 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 43,623,420.16 26,106,080.32 - 7,383,167.86 2,879,947.69 12,667,019.95 11,453,803.81 - 104,113,439.79 
บวก คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี - 5,050,937.25 3,012,691.76 406,553.70 985,889.13 214,174.27 2,621,320.54 3,040,558.54 - 15,332,125.19 
หกั ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,739,440.41) (98,060.67) (3,070,156.98) (2,963,672.90) - (7,871,330.96) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 48,674,357.41 29,118,772.08 406,553.70 6,629,616.58 2,996,061.29 12,218,183.51 11,530,689.45 - 111,574,234.02 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี :            

มลูค่าตามบญัชี - สทุธิต้นปี 129,903,690.85 83,636,865.84 5,654,660.31 - 2,270,764.46 523,978.75 11,301,816.97 16,196,918.72 84,469,992.40 333,958,688.30 

มลูค่าตามบญัชี - สทุธิปลายปี 129,903,690.85 163,183,419.77 6,787,569.96 60,997,078.93 2,651,373.42 403,444.31 15,458,486.16 26,277,816.01 86,020.00 405,748,899.41 
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ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 13.08 ลา้นบาท และ 14.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั
รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สาํหรบังบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 2.25 
ลา้นบาท ไดร้บัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทรพัยส์นิในระหว่างปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ ไดนํ้าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นจาํนองไวก้บัธนาคารในประเทศแห่ง
หนึ่ง เพื่อเป็นการคํ้าประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดติวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละหนังสอืคํ้าประกนัเพื่อ
ธุรกจิของบรษิทั (หมายเหตุ 15) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มรีะบบสาธารณูปโภค อาคารและส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ ซึง่หกัค่า
เสือ่มราคาทัง้จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ จาํนวน 75.41 ลา้นบาทและ จาํนวน 69.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2562 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน     
คา่สทิธ ิ(License) - 7,211,481.73 - 7,211,481.73 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,463,547.13 568,060.00 - 4,031,607.13 

รวม 3,463,547.13 7,779,541.73 - 11,243,088.86 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
คา่สทิธ ิ(License) - 1,272,382.27 - 1,272,382.27 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 2,492,733.39 313,280.33 - 2,806,013.72 

รวม 2,492,733.39 1,585,662.60 - 4,078,395.99 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 970,813.74   7,164,692.87 

เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2562 บรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาค่าสทิธ ิ(License Agreements) 2 ฉบบักบับรษิทัในประเทศเยอรมนีและ
ตวัแทนของบรษิทัดงักล่าวในประเทศไทย โดยบรษิทัฯ ได้รบัสทิธจิากผูใ้หส้ทิธใินการผลติ การประกอบและขายสนิคา้บางอย่างใน
ประเทศไทย และตดิป้ายกํากบั (Labeled) ของผูใ้หส้ทิธโิดยไดร้บัการช่วยเหลอืดา้นเทคนิคและการอบรมตลอดอายุสญัญาเป็นเวลา  
5 ปี 

ค่าตดัจําหน่ายสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 1.59 ลา้นบาท และ 0.33 ลา้นบาท ตามลําดบั ได้
รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
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14. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีมดีงันี้: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2562 กําไรขาดทุน 
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  
 

  
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 4,903,780.00 488,254.02 5,392,034.02 
สนิคา้คงเหลอื 2,394,497.90 483,071.81 2,877,569.71 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ 60,000.00 (60,000.00) - 
ประมาณการหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 4,766,257.40 806,070.40 5,572,327.80 
ประมาณการหน้ีสนิจากการรบัประกนั 3,192,019.85 (652,538.55) 2,539,481.30 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษไีม่เกนิ 5 ปี - 1,069,678.91 1,069,678.91 
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า (27,725.13) (150.09) (27,875.22) 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 15,288,830.02 2,134,386.50 17,423,216.52 

 
(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (11,983,088.36) 19,563,095.88 (11,845,344.55) 19,678,559.92 
อตัราภาษ ี 20% 20% 20% 20% 
ภาษเีงนิไดปี้ปจัจบุนัตามอตัราภาษ ี (2,396,617.67) 3,912,619.18 (2,369,068.91) 3,935,711.99 
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มถ่อืเป็นคา่ใชจ้่ายตามประมวลรษัฏากร 1,643,698.97 1,582,286.89 1,645,468.03 1,582,286.89 
คา่ใชจ้า่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้จากรายจา่ยที่จา่ยจรงิ (177,046.65) (323,232.81) (177,046.65) (263,232.81) 
รายไดท้ีไ่มถ่อืเป็นรายไดต้ามประมวลรษัฎากร (1,233,738.97) - (1,233,738.97) - 
เครดติขาดทุนทางภาษทีี่คาดวา่จะไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 29,317.82 83,092.81 - - 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,134,386.50) 5,254,766.07 (2,134,386.50) 5,254,766.07 

อตัราภาษีท่ีแท้จริง 17.81% 26.86% 18.02% 26.70% 

กลุ่มบรษิทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561  
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15. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที 24,265,771.81 24,669,781.89 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อ (เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร เงนิกูย้มืระยะสัน้ และ
วงเงินออกหนังสอืคํ้าประกนัธนาคาร) จํานวนรวม 716 ล้านบาท และ 600 ล้านบาท ตามลําดบั และวงเงินสญัญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 6.52 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยจดจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง
บางสว่น (หมายเหตุ 12)  

16. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

เจ้าหน้ีการค้า       

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,521,630.87 17,355,338.09 2,521,630.87 17,355,338.09 
เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 64,878,142.14 183,205,610.55 64,878,142.14 183,205,610.55 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 67,399,773.01 200,560,948.64 67,399,773.01 200,560,948.64 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน    
 

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 5,162,354.80 6,079,752.57 5,162,354.80 6,079,752.57 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,250,513.42 - 1,250,513.42 - 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 7,960,093.72 8,998,586.53 7,960,093.72 8,848,586.53 
เจา้หน้ีซือ้ทรพัยส์นิ 1,916,922.45 1,363,188.10 1,916,922.45 1,363,188.10 
หน้ีสนิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 522,990.98 730,344.31 522,990.98 730,344.31 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 1,980,737.92 2,228,807.00 1,980,737.92 2,228,557.00 
ภาษขีายรอเรยีกเกบ็ 669,553.50 1,022,284.71 669,553.50 1,022,284.71 
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 7,203,993.95 6,296,716.44 7,203,993.95 6,296,716.44 
อื่นๆ 329,318.00 887,341.26 279,318.00 887,341.26 

รวมเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26,996,478.74 27,607,020.92 26,946,478.74 27,456,770.92 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 94,396,251.75 228,167,969.56 94,346,251.75 228,017,719.56 
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17. หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 
  

จาํนวนขัน้ตํ่าทีจ่ะตอ้งจา่ย 3,322,936.64 2,013,202.70  
ดอกเบีย้รอตดัจา่ย (706,887.71) (123,757.14) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ 2,616,048.93 1,889,445.56 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    
จาํนวนขัน้ตํ่าทีจ่ะตอ้งจา่ย 10,661,677.25 1,843,751.56 
ดอกเบีย้รอตดัจา่ย (1,550,064.41) (73,756.31) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ 9,111,612.84 1,769,995.25 

ราคาสทุธิตามบญัชีของสินทรพัยภ์ายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 19,952,055.14 7,792,119.33 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาเช่าทางการเงนิกบับรษิทัหลายแห่ง สาํหรบัยานพาหนะ 
สญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลา 3 - 4 ปี สญัญาเช่าทางการเงนิขา้งตน้มอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.24 ถงึ 8.36 
ต่อปี 

18. ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 
การเปลีย่นแปลงมูลค่าปจัจุบนัของประมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่  

31 ธนัวาคม มดีงันี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2562 2561 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรบั 
  

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 23,831,287.00  32,560,008.00 
สว่นทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน:    
ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 3,394,202.00 11,406,781.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 636,150.00 639,019.00 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี - (1,181,002.00) 
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ   
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั   
สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทางการเงนิ - (12,510,510.00) 
สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงดา้นประชากรศาสตร์ - 277,223.00 
สว่นทีเ่กดิจากการปรบัปรงุจากประสบการณ์ - (7,360,232.00) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรบั  

 
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 27,861,639.00 23,831,287.00 

 
 
 
 



 

82 | P a g e  

บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 3,394,202.00 11,406,781.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 636,150.00 639,019.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,030,352.00 12,045,800.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงันี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

ตน้ทุนขาย 959,735.99 2,149,084.00 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 862,084.03 2,947,436.00 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2,208,531.98 6,949,280.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,030,352.00 12,045,800.00 

สมมตฐิานทีส่าํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีป่ระเมนิสรุปไดด้งันี้ 

 

อตัราร้อยละ/ปี 

อตัราคดิลด 2.73 
เงนิเดอืนรายเดอืนในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ 6.00 
อตัรามรณะ รอ้ยละ 100 ของตาราง 
 มรณะไทย พ.ศ. 2560 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกั แสดงถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตหิลกัต่อมลูค่าปจัจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1% 

อตัราคดิลด 24,280,343 30,490,672 21,281,802 26,815,799 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน 30,448,991 24,255,705 26,528,573 21,461,361 
อตัราการหมนุเวยีน 24,046,216 28,449,443 21,075,200 24,983,194 

การวเิคราะหก์ารครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 หน่วย : บาท 

 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 717,333 717,333 
มากกวา่ 1 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 4,449,998 3,058,240 
มากกวา่ 5 ปี ไมเ่กนิ 10 ปี 15,693,065 17,084,820 
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เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้มมีติผ่านร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ่ง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา  พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นี้กําหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สาํหรบัลกูจา้งซึง่ทํางานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนัสดุทา้ย การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน และมผีลกระทบให้กลุ่มบรษิัทมหีนี้สนิสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ ทัง้นี้กลุ่มบรษิัทได้บนัทกึ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบกาํไรขาดทุนแลว้ในปี 2561  

19. ทุนเรอืนหุ้น 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ

จํานวนเงนิ 177,500,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 450,000,000 บาท เป็น 627,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่จาํนวน 355,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯมรีายละเอยีดดงันี้ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

แบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน    
- เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั
ทีจ่ะออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

85,000,000 0.50 42,500,000 

แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)    
- เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้แต่ละรายถอือยู ่(Right Offering) 

180,000,000 0.50 90,000,000 

- เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 90,000,000 0.50 45,000,000 

20. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธเิพื่อซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ (CPT - W1) ใหก้บับุคคล

ในวงจาํกดั (นายจริวุฒ ิคุวานนัท)์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
- จาํนวนหลกัทรพัยท์ีเ่สนอ: 85,000,000 หน่วย  
- จาํนวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธ:ิ 85,000,000 หุน้  
- อายุใบสาํคญัแสดงสทิธ:ิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 
- วนัทีจ่ดัสรร: 1 กรกฎาคม 2562  
- วนัหมดอายุ: 30 มถุินายน 2565   
- ราคาจดัสรร: ไม่คดิมลูค่า หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท)  
- ราคาการใชส้ทิธ:ิ 1.20 บาทต่อหุน้  
- อตัราการใชส้ทิธ:ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ทัง้นี้อตัราการ ใชส้ทิธสิามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม

เงื่อนไขการปรบัสทิธ ิวนัใชส้ทิธกิําหนดการใชส้ทิธทิุกๆ 6 เดอืน นับแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ โดยวนักําหนดใชส้ทิธคิรัง้
แรกคอืวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 และสามารถใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยในวนัที ่30 มถุินายน 2565 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ยงัไม่มกีารใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว   
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ (CPT - W1) มรีาคาใชส้ทิธสิงูกว่าราคาตลาดของหุน้สามญัถวั เฉลีย่ สาํหรบั

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ บรษิทัฯจงึไม่นําผลของใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว
มารวมคาํนวณเพื่อหากาํไรต่อหุน้ปรบัลด ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

21. ส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นเงนิทุนสาํรอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี จนกว่าทุนสาํรองนี้จะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน เงนิทุนสาํรองดงักล่าวจะนําไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลไม่ได ้
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22. เงินปันผล 
เงนิปนัผลตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้

ถือหุ้นจํานวนหุ้นสามญั 900 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจํานวนเงิน 10.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2561 เงนิปนัผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในเดอืนพฤษภาคม 2562 

ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
จํานวนหุน้สามญั 900 ลา้นหุน้ในอตัรา หุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวนเงนิ 126 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผล การดําเนินงาน
ประจาํปี 2560 เงนิปนัผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในเดอืนพฤษภาคม 2561 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีส าคญั 
ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่าํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู  
 

และงานระหวา่งทําลดลง (เพิม่ขึน้) (8.11) 12.47 
ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้า 278.71 548.65 
วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 1.81 2.25 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 92.78 105.20 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 37.42 46.84 
คา่เสื่อมราคาและตดัจาํหน่าย 14.66 14.42 
คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้ 2.42 2.40 
(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 1.43 (1.10) 
ประมาณการ (กลบัรายการ) หน้ีสนิจากการรบัประกนั (0.66) 4.77 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน 
บรษิทัฯ ดาํเนินงานในสว่นงานสามธุรกจิ คอื การผลติและจาํหน่ายสนิคา้ การใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ และการใหบ้รกิาร การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ตามสว่นงานธุรกจิและสว่นงานทาง

ภูมศิาสตรส์าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้  

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

รายได้จากการผลิตและ 
จ าหน่ายสินค้า 

รายได้จากการให้บริการ 
รบัเหมาและติดตัง้ รายได้จากการให้บริการ รวม 

 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ 284,192 649,307 244,664 274,162 42,656 28,198 571,512 951,667 
กําไรขัน้ตน้ของส่วนงาน  46,580 138,751 59,453 37,808 7,605 11,195 113,638 187,754 
รายไดอ้ื่น        12,884 11,420 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย        (49,626) (57,759) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        (86,577) (121,358) 
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน        (1,427) 1,097 
ตน้ทุนทางการเงนิ        (875) (1,591) 
(คา่ใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้       2,134 (5,255) 

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี  (4,037) 10,574 (5,153) 2,881 (659) 853 (9,849) 14,308 

สนิทรพัยป์ระกอบดว้ย         
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ       405,749 333,959 
อื่นๆ       787,199 987,733 

รวมสนิทรพัย ์       1,192,948 1,321,692 
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ส่วนงานทางภมิูศาสตร ์
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารต่างประเทศ เป็นจํานวน

เงนิ 9.05 ลา้นบาท และจาํนวนเงนิ 67.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จํานวนหนึ่งกลุ่มและหนึ่งราย 

จาํนวนเงนิรวมประมาณ 131.44 ลา้นบาท และ 224.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25. เครือ่งมือทางการเงิน 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
บรษิทัใหส้นิเชื่อทางการคา้แก่ลูกคา้ภายหลงัทีไ่ดก้ําหนดวงเงนิสนิเชื่อแก่ลูกคา้แต่ละราย และมกีารตดิตามการชําระเงนิ

ของลกูหนี้การคา้อย่างใกลช้ดิ ใหค้วามสาํคญัต่อลกูหนี้รายทีค่า้งชาํระนานเกนิกาํหนด และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
สาํหรบัลูกหนี้รายทีค่้างชําระนาน นอกเหนือจากที่ไดต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูแล้ว ณ ปจัจุบนับรษิทัคาดว่าจะไม่ได้รบัความ
เสยีหายอย่างเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้  

รายงานลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบี้ย 
ความเสีย่งทางดา้นอตัราดอกเบีย้เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดอนัจะมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้

และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ และกระแสเงนิสดในปีปจัจุบนัและในอนาคต 
ผูบ้รหิารเชื่อว่าบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งในอตัราดอกเบีย้น้อย ดงันัน้ จงึไม่ไดท้าํสญัญาเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

มูลค่ายุติธรรม 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิคอื จาํนวนเงนิของตราสารทีอ่า้งเพื่อการแลกเปลีย่นระหว่างบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง

กนั วธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของแต่ละประเภทเครื่องมอืทางการเงนิของบรษิทัฯ มดีงันี้ 
- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
- หนี้สนิทางการเงนิ ราคาตามบญัชมีมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัราคายุตธิรรม เนื่องจากหนี้สนิดงักล่าวจะครบกาํหนดใน

ระยะเวลาอนัใกล ้และหนี้สนิระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเนื่องจากบรษิทัฯมรีายการซือ้วตัถุดบิหลกัและขายสนิคา้

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ ไดต้กลงทําสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มอีายุสญัญาไม่เกนิ
หนึ่งปีเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง 
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บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคมดงันี้ 

 
หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2562 2561 

สินทรพัยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ 
  เงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิ 

  สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.41 0.25 
สกุลเงนิปอนดส์เตอรล์งิ - 0.09 
ลูกหน้ีการคา้   
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.03 0.33 
ลูกหน้ีอื่น - รายไดค้า้งรบัตามเงื่อนไขของสญัญา  

 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.09 0.05 
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - ทรสัตร์ซีที  
 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.54 0.76 

เจา้หน้ีการคา้  
 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.40 0.55 

สกุลเงนิยูโร 0.03 0.05 

บรษิทัฯ มสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ดงันี้ 

 
หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2562 2561 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 1.06 1.27 
สกุลเงนิยูโร 0.03 0.06 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จะทยอยครบกําหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืน 

26. การส่งสริมการลงทุน 
บรษิทัฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุน สทิธิ

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัรวมถงึการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่14/2541 เรื่องกําหนดวธิกีารรายงานรายไดส้าํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิ ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2541 โดยใหบ้รษิทัแสดงยอดรายไดแ้ยกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุน  
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รายไดท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
 หน่วย : พนับาท 

 ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ธรุกจิทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

ธรุกจิทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ รวม 

ธรุกจิทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

ธรุกจิทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ รวม 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 1,437 282,755 284,192 1,437 282,755 284,192 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัเหมาและ
ตดิตัง้ 

- 244,664 244,664 - 244,664 244,664 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 42,656 42,656 - 42,656 42,656 
รายไดอ้ื่น - 12,885 12,885 - 12,910 12,910 

รวมรายได ้ 1,437 582,960 584,397 1,437 582,985 584,422 

27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
27.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าค่าบรกิาร โดยมคี่าเช่าและค่าบรกิารที่

ตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลอืตามสญัญาดงันี้ 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

ไมเ่กนิ 1 ปี 0.83 0.63 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1.51 1.25 

รวม 2.34 1.88 

 
27.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการใหธ้นาคารออกหนังสอื

คํ้าประกนั จาํนวนเงนิ 135.63 ลา้นบาท และจาํนวนเงนิ 119.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
27.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงนิ 0.01 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

(เทยีบเท่า 0.39 ลา้นบาท) และจาํนวนเงนิ 0.12 ลา้นเหรยีญสหรฐั (เทยีบเท่า 1.31 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
27.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระหนี้สนิทีต่อ้งจ่ายเงนิตามสญัญาจา้งทีป่รกึษาและแนะนําลูกคา้

รวมถงึงานโครงการ จาํนวนเดอืนละ 0.05 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

28. การอนุมติังบการเงิน 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกงบการเงนิจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ แลว้ เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 
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3.6 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงาน 

โครงสรา้งรายได ้
2561 2562 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
1. รายไดจ้ากการขาย     

1.1 ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 450.10 46.74 131.48 22.50 
1.2 ขายสนิคา้-หน่วย (Unit) 199.21 20.68 152.71 26.13 

รวมรายได้จากการขาย 649.31 67.42 284.19 48.63 
3. การใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้  274.16 28.46 244.66 41.87 
4. การใหบ้รกิาร   28.20 2.93 42.66 7.30 
รวมรายได้จากการให้บริการ 302.36 31.39 287.32 49.17 
รวมรายได้หลกั 951.67 98.81 571.51 97.80 

รายได้อ่ืนๆ * 11.42 1.19 12.89 2.20 
รวมรายได้ 963.09 100.00 584.40 100.00 

* รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก ดอกเบีย้รบั และกาํไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นตน้  

1. รายได้จากการขาย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงนิ 284.19 ลา้นบาท และ 649.31 ลา้น
บาทตามลําดบั ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 เนื่องจากการชะลอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหรรมกลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกลุ่มน้ําตาล อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการสง่ออก รวมถงึความล่าชา้ของโครงการในการลงทุน
ของภาครฐัซึง่สง่ผลโดยตรงกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษิทั 

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการ
ก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้าํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 244.66 
ล้านบาท และ 274.16 ล้านบาทตามลําดบั ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งงานโครงการของลูกค้าบางโครงการล่าช้ากว่า
กาํหนด ทาํใหค้วามสามารถในการรบัรูร้ายไดล้ดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการดา้นสาธารณูปโภคของภาครฐั 

3. รายได้จากการให้บริการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 42.66 ลา้นบาท และ 28.20 
ลา้นบาทตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เนื่องจากบรษิัทมุ่งเน้นในการสรา้งรายได้ในธุรกจิบรกิารมากขึน้รวมถึง
ความต้องการจากลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทีต่้องการปรบัปรุงคุณภาพและปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ (Modify) บํารุงรกัษา 
(Preventive Maintenance) และซ่อมแซมอุปกรณ์ทีช่าํรุดเสยีหายทีห่มดช่วงรบัประกนัแลว้ 

4. รายได้อ่ืนๆ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 12.89 ล้านบาท และ 11.42 ล้านบาท
ตามลาํดบั ซึง่มจีาํนวนใกลเ้คยีงกนั โดยสว่นใหญ่เป็นดอกเบีย้รบัและกาํไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ 

ต้นทุนขายและบริการ 
1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของต้นทุนขาย คอื ต้นทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70 - 80 ของต้นทุนรวม โดย
วตัถุดบิหลกัประกอบด้วย อุปกรณ์สนิค้าที่นํามาประกอบระบบควบคุมเครื่องจกัร อาท ิมอเตอร์ อนิเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เป็นตน้ ซึง่มกีารสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี ตน้ทุนขายอื่น เช่น ค่าแรงพนักงานทางตรง, 
ค่าวสัดุสิน้เปลอืง, และค่าเสือ่มราคา เป็นตน้ คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 10 - 15 ของตน้ทุนขายของบรษิทั 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 237.61 ลา้นบาท และ 510.56 ลา้นบาท ตามลําดบัคดิเป็น
ร้อยละ 40.66 และร้อยละ 53.01 ต่อรายได้รวมตามลําดบั หรอืคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 16.39 และ ร้อยละ 21.37 
ตามลําดบั  พบว่ามอีตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจากการแข่งขนัที่มคีวามรุนแรงมากขึน้และรายได้จากการขายของปี 2562 
ลดลงจากปี 2561 ทาํใหอ้ตัราสว่นของตน้ทุนคงทีต่่อรายไดส้งูขึน้ 
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2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นต้นทุนก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่ําเสรจ็จนถงึวนัสิน้ปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีลูค่าเท่ากบั 185.21 ลา้นบาท และ 236.35 ลา้นบาท ตามลาํดบัคดิเป็นรอ้ยละ 31.69 และรอ้ยละ 
24.54 ต่อรายไดร้วมตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 24.30 และรอ้ยละ 13.79 ตามลาํดบั พบว่ามโีครงการใหญ่
ทีด่าํเนินการเสรจ็ในปี 2562 และมอีตัรากาํไรขัน้ต้นสงูกว่าโครงการอื่นๆ เนื่องจากการบรหิารโครงการมปีระสทิธภิาพมากขึ้น
และการซือ้วตัถุดบิในปรมิาณมาก ทาํใหส้ามารถต่อรองผูข้ายสนิคา้ได ้จงึทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลง 
3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยต้นทุนการใหบ้รกิาร (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จากงานที่
หมดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 35.05 
ลา้นบาท และ 17.00 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 และรอ้ยละ 1.77 ต่อรายไดร้วม ตามลําดบั หรือคดิเป็นอตัรา
กาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.83 และรอ้ยละ 39.70 ตามลาํดบั เนื่องจากมกีารแขง่ขนัทีม่ากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 49.63 ลา้นบาท 
และ 57.76 ล้านบาท ตามลําดบัคดิเป็นร้อยละ 8.49 และร้อยละ 6.00 ของรายได้รวม ซึง่ปี 2562 มสีดัส่วนต่อรายได้รวม
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยค่าใชจ้่ายในการขายสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายคงทีใ่นปี 2562 
และ 2561 มมีลูค่าเท่ากบั 25.90 ลา้นบาท และ 27.01 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.18 และ 46.77 ของค่าใชจ้่ายในการ
ขายตามลาํดบั นอกนัน้เป็นค่าใชจ้่ายทีผ่นัแปรตามรายไดท้ีล่ดลง 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 86.58 
ล้านบาท และ 121.36 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.81 และร้อยละ 12.60 ของรายได้รวม ซึ่งปี 2562 มี
สดัส่วนต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2562 ลดลงเป็นจํานวนเงนิ 34.78 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 28.66 จากการลดลงของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานและผูบ้รหิาร การบรหิารต้นทุนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
และการลดค่าใชจ้่ายดงูานต่างประเทศ รวมถงึในปี 2561 มกีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจาํนวน 24.52 ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นจาํนวนเงนิ 1.43 ลา้นบาท 

และ มผีลกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 1.10 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ผลกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีแ่สดงใน
งบกาํไรขาดทุนไดร้วมรายการทีเ่กดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิ โดยบรษิทัไดล้ดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชว้งเงนิ
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นตามวนัทีใ่นใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) และ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมีการจ่ายเงิน ถือเป็นกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากการจ่ายชาํระ และหากวนัสิน้งวดบรษิทัมเีจา้หนี้การคา้หรอืลกูหนี้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศคงค้าง 
บรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัปรุงบญัชเีจา้หนี้หรอืลูกหนี้ ณ วนัสิน้งวดตาม
มาตรฐานบญัช ี

ต้นทุนทางการเงิน 
บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 0.88 ลา้นบาท และ 1.59 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยต้นทุนทางการเงินของปี 2562 และ 2561 เป็นดอกเบี้ยจ่ายสําหรบัเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร
ประเภททรสัต์รซีทีเพื่อวตัถุประสงค์ในการนําเขา้สนิค้าและวตัถุดบิจากต่างประเทศ และดอกเบี้ยจ่ายสําหรบัสญัญาเช่าทาง
การเงนิของรถยนต ์

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสุทธ ิ9.85 ลา้นบาท และปี 2561 กําไรสุทธเิป็น

จํานวนเงนิ 14.31 ล้านบาทตามลําดบั บริษัทฯและบรษิัทย่อยมผีลขาดทุนสุทธสิําหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562
เน่ืองจากยอดขายทีล่ดลงตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 
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